
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

HUYỆN ỦY ANH SƠN 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số            -L/HU  Anh Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 
   

LỊCH CÔNG TÁC 
tháng 9 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 Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9). 

- Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9). 

 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

01 Năm Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.  

02 Sáu Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. 

03 Bảy 

- Đại diện lãnh đạo huyện dự Lễ Khánh thành - Bàn giao và 

Khai giảng Trường THPT Kỳ Sơn. 

- Nghỉ cuối tuần 

04 CN Nghỉ cuối tuần 

05 Hai 

- Khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

- Buổi sáng: Tỉnh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 

120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. 

- Buổi chiều: Đại diện Thường trực Huyện ủy dự Hội thảo 

khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 

Lê Hồng Phong tại tỉnh. 

06 Ba 

- Buổi sáng:  

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày 

sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm 

Tổng Bí thư Lê Hồng Phòng do Tỉnh ủy tổ chức. 

+ Khảo sát công tác thi hành án dân sự tại xã Phúc Sơn, Chi 

cục THADS huyện (Ban Pháp chế HĐND huyện chuẩn bị). 

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

ủy chuẩn bị). 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

- Buổi tối: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự 

sinh hoạt tại chi bộ thôn 6 xã Tào Sơn. 

07 Tư 
Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ (Bí thư Huyện ủy chủ trì, 

Văn phòng Huyện ủy trực). 

08 Năm 

Họp Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Danh xưng 

Anh Sơn, 60 năm Ngày tách lập huyện (Ban Tuyên giáo, Văn 

phòng Huyện ủy phối hợp chuẩn bị). 

09 Sáu Đi cơ sở 

10 Bảy Nghỉ cuối tuần 

11 CN Nghỉ cuối tuần 

12 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). 

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

biên soạn, xuất bản cuốn "Địa chí Anh Sơn" (Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy chuẩn bị). 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác công tác Hội Cựu chiến binh (2 

ngày), Hội cựu chiến binh phối hợp chuẩn bị. 

13 Ba 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tam Sơn 

(Văn phòng Huyện ủy phối hợp chuẩn bị). 

14 Tư 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với MTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp huyện (Văn phòng Huyện ủy phối hợp 

chuẩn bị). 

15 Năm 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết giữa thỏa thuận hợp 

tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 

2030 giữa UBND huyện với VNPT Nghệ An (UBND huyên 

chuẩn bị). 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 tại Đảng bộ xã Cao Sơn. 

16 Sáu 

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

Anh Sơn đang công tác, làm ăn ở Đà Lạt, Nha Trang. 

- Đoàn giảng viên Trung tâm Chính trị huyện đi thực tế tại các 

tỉnh Miền Nam. 

17 Bảy Nghỉ cuối tuần 

18 CN Nghỉ cuối tuần 

19 Hai 

- Buổi chiều: Tỉnh tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2022. 

- Hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Đông 2022 (UBND huyện 

chuẩn bị). 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

20 Ba Tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (Ban Tiếp dân huyện). 

21 Tư 

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

ủy chuẩn bị). 

- Buổi chiều: Họp thường kỳ UBND huyện tháng 9/2022. 

22 Năm 

- Hội nghị giao ban Bí thư Huyện ủy với Bí thư Đảng ủy các xã, 

thị trấn quý 3/2022 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 9 (Văn 

phòng HĐND&UBND và các Ban HĐND huyện chuẩn bị) 

23 Sáu 

- Giao ban công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2022 (Văn 

phòng Huyện ủy chuẩn bị). 

- Hội nghị giao ban giữa UBND huyện với UB MTTQ và các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện quý III/2022 (UBND 

huyện phối hợp chuẩn bị). 

24 Bảy Nghỉ cuối tuần 

25 CN Nghỉ cuối tuần 

26 Hai 

Buổi chiều: 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 9; thảo luận dự thảo Báo cáo tình hình 

tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chuẩn bị). 

2. Thảo luận tình hình kinh tế -xã hội, QP-AN, công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chuẩn bị). 

 3. Thảo luận dự thảo thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, 

giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy quý III năm 2022 

(Các đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp với UBKT Huyện 

ủy chuẩn bị). 

4. Thảo luận kết quả việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 

01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 

43-KH/TU, ngày 18/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ 

thị 13-CT/TU, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" trong quý III/2022 

(Công an huyện chuẩn bị). 

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

quyền (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

27 Ba 

- Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường 

trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2022 (Văn phòng 

HĐND&UBND và các Ban HĐND huyện chuẩn bị). 

- Họp hội đồng KHCN lựa chọn danh mục hội thảo, mô hình, 

dự án KHCN 2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

28 Tư 

- Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9/2022 (Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy). 

- Giao ban Dân vận quý 3/2022 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị). 

- Giám sát công tác quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện 

(Ban KT-XH HĐND huyện chuẩn bị). 

29 Năm 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tháng 9/2022 

1. Thảo luận tình hình kinh tế -xã hội, QP-AN, công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chuẩn bị). 

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

quyền (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

30 Sáu 

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 9/2022. 

- Hội nghị giao ban UBND huyện với UBND các xã, thị trấn 

quý III năm 2022 (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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