
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

HUYỆN ỦY ANH SƠN 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số            -L/HU  Anh Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 
   

LỊCH CÔNG TÁC 
tháng 8 năm 2022 

-----  

 

1. Trọng tâm công tác 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Đề án, kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 

200 năm danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022); 60 năm ngày tách lập huyện Anh Sơn 

(19/4/1963 - 19/4/2023). 

2. Trong tháng có 

- Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8); 

- Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); 

- Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên (12/8);  

- Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8);  

- Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8); 

- Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8); 

- Ngày truyền thống các Ngành: Công tác Văn phòng hành chính Nhà nước; 

ngành Tổ chức Nhà nước; ngành Văn hóa - Thông tin; ngành Lao động - TB&XH; 

ngành Tài chính; ngành Tư pháp; Ngành giao thông - vận tải (28/8). 

 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

01 Hai 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện 

ủy chuẩn bị). 

- Buổi chiều: Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 7 và kỷ 

niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị). 

02 Ba 

- Buổi sáng: 

+ Đ/c Bí thư Huyện ủy dự khai mạc, phát biểu chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Lĩnh Sơn (diễn 

tập trong 02 ngày). 

+ Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ (Bí thư Huyện ủy chủ 

trì, Văn phòng Huyện ủy trực). 

- Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các 

nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Văn 

phòng Huyện ủy, BTV Huyện đoàn chuẩn bị). 

03 Tư - Sinh hoạt Đảng thường kỳ tháng 8 năm 2022. 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

- Buổi chiều: 

+ Hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ các 

cấp giữa nhiệm kỳ 2019-2024 và sơ kết công tác Mặt trận 6 

tháng đầu năm 2022 (Ban Thường trực MTTQ huyện 

chuẩn bị). 

+ Đ/c PBTHU, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ 

Thôn Vĩnh Lạc xã Vĩnh Sơn (VP HĐND&UBND huyện, 

Đảng ủy Vĩnh Sơn phối hợp chuẩn bị). 

- Buổi tối: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt tại chi bộ 

thôn 9 xã Cao Sơn (Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; 

Đảng ủy xã Cao Sơn phối hợp chuẩn bị). 

04 Năm 

- Đại hội người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

nhiệm kỳ 2022-2027 (Ban Thường trực UBMTTQ huyện 

chuẩn bị). 

- Diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Thành Sơn, xã Hoa Sơn 

(diễn tập trong 02 ngày). 

05 Sáu 

Đoàn công tác của lãnh đạo huyện đi gặp mặt Con Em huyện 

Anh Sơn đang công tác, làm ăn ở các tỉnh Miền Nam (Từ chiều 

ngày 05 đến ngày 07/8/2022), UBND huyện chuẩn bị. 

06 Bảy Nghỉ cuối tuần 

07 CN Nghỉ cuối tuần 

08 Hai 

- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở (Liên đoàn 

Lao động huyện phối hợp chuẩn bị). 

09 Ba 

Buổi sáng:  

+ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên chuyên đề cho ý 

kiến về Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26- 

NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An 

đến năm 2020. 

+ Khai giảng lớp Sơ cấp LLCT (Trung tâm Chính trị huyện 

chuẩn bị). 

Buổi chiều: Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 

Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) về 

“tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. 

- Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027 (phiên trù bị). 

- Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng VN và các văn bản quy 

định chi tiết (Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp VP 

HĐND&UBND chuẩn bị). 

10 Tư 

- Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027 (phiên chính thức). 

- Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (Ban Tiếp dân huyện). 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

- Họp xét thuyên chuyển viên chức các đơn vị trường học 

(UBND huyện chuẩn bị). 

11 Năm 

- Diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Cao Sơn, Tam Sơn (diễn tập trong 02 ngày). 

- Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát, thanh 

hành kỷ luật Đảng năm 2022 (Trung tâm BDCT phối hợp 

với UBKT Huyện ủy chuẩn bị). 

12 Sáu 
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Cẩm Sơn về 

xây dựng xã NTM nâng cao (UBND huyện chuẩn bị). 

13 Bảy Nghỉ cuối tuần 

14 CN Nghỉ cuối tuần 

15 Hai 
- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Hội Sơn (diễn tập trong 02 ngày). 

16 Ba 
Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (Ban Dân 

vận Huyện ủy phối hợp thực hiện). 

17 Tư 

Tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại 

giao, 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt 

Nam - Lào. 

18 Năm 
Họp Thường trực HĐND huyện (Văn phòng HĐND&UBND; 

các Ban HĐND chuẩn bị). 

19 Sáu 

- Tỉnh tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2022. 

- Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B15 (AS18), 

Trung tâm chính trị huyện chuẩn bị. 

- Hội nghị triển khai ĐASX vụ Đông 2022 (UBND huyện chuẩn bị). 

20 Bảy Nghỉ cuối tuần 

21 CN Nghỉ cuối tuần 

22 Hai 
- Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (Ban Tiếp dân huyện). 

- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

23 Ba 

- Họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2022. 

- Hội nghị Câu lạc bộ thời sự - chính sách (Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy chuẩn bị). 

24 Tư 
Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2022-2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

25 Năm 

Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Bí thư 

Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố năm 2022 (Ban Dân vận Huyện 

ủy chuẩn bị). 

26 Sáu 

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về các nội dung  

1. Cho ý kiến Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường 

trực Huyện ủy tháng 8; thảo luận dự thảo Báo cáo tình hình 

tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chuẩn bị). 

2. Thảo luận kết quả thực hiện và đề xuất nhu cầu thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua tại 



 

 

4 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

kỳ họp giữa năm 2022 (bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022), UBND huyện chuẩn bị. 

3. Thảo luận dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa 

UBKT Huyện uỷ với Thanh tra huyện trong việc thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (ban hành 

kèm theo Quyết định số 3007-QĐ/HU, ngày 19/9/2019 của 

BTV Huyện uỷ), UBKT Huyện ủy chuẩn bị. 

4. Thảo luận dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa 

UBKT Huyện uỷ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp huyện trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

luật Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 3008-QĐ/HU, ngày 

19/9/2019 của BTV Huyện uỷ), UBKT Huyện ủy chuẩn bị. 

5. Bàn và quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm 

quyền (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

- Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Truyền thống các ngành: 

Công tác Văn phòng hành chính Nhà nước; Tổ chức Nhà 

nước; ngành Văn hóa – TT; Lao động TB&XH; Tài chính; Tư 

pháp; Giao thông- vận tải (28/8), UBND huyện chuẩn bị. 

27 Bảy Nghỉ cuối tuần 

28 CN Nghỉ cuối tuần 

29 Hai 

- Khai mạc diễn tập cấp tỉnh năm 2022. 

- Họp Thường trực Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 8/2022 (Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy).  

30 Ba 

- Diễn tập chính thức khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2022 (Hội 

LHPN huyện phối hợp chuẩn bị). 

31 Tư 

- Diễn tập chính thức khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022. 

- Hội thảo chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và 

xuất bản cuốn Địa chí Anh Sơn. 

- Họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM (UBND huyện chuẩn bị). 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c), 

- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy, TUV phụ trách huyện (b/c), 

- Lãnh đạo, cán bộ các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng 

Tỉnh ủy theo dõi huyện (b/c), 

- Các đồng chí HUV, 

- Các Ban Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy, 

- UBMTTQ, các tổ chức CT - XH cấp huyện, 

- Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

- Các phó Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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