
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                                                       
* 

Số 23 -CTr/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  
tháng 12 năm 2021 

----- 

I- Trong tháng có các ngày lễ 

- Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); 

- Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng 

toàn dân (22/12). 

II- Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở hoàn thành tổng kết công tác xây 

dựng Đảng năm 2021. 

III- Các hoạt động cụ thể 

Ngày Nội dung 
Thành phần 

tham gia 
Địa điểm 

01  

Thứ Tư 

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Bí thư Tỉnh ủy 

Chiều: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đ/c Bí thư Tỉnh ủy 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

02 

Thứ Năm 

Chiều: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối kỳ tháng 11/2021 

Ban Thường vụ, 

Văn phòng 

 

HTT2 

1. Cho ý kiến dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 

2. Cho ý kiến báo cáo công tác xây dựng Đảng 

năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

3. Cho ý kiến văn bản chỉ đạo Đại hội các 

đoàn thể Khối nhiệm kỳ 2022-2027 

4. Cho ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám 

sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 

5. Bàn chương trình kiểm tra, giám sát của 

Ban Thường vụ năm 2022 
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6. Báo cáo kết quả chỉ đạo điểm triển khai 

thực hiện Quy định 08-QĐ/TU, ngày 

15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ 

An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 

7. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 

01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước và 

chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 

8. Xét kết nạp, chuyển đảng chính thức 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

03  

Thứ Sáu 
Ngày sinh hoạt Đảng Đảng viên  

04 

Thứ Bảy 
Nghỉ cuối tuần   

05 

Chủ Nhật 
Nghỉ cuối tuần   

06 

Thứ Hai 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

Dự hội nghị trực tuyến "Diễn đàn cấp cao 

thường niên về công nghiệp 4.0" 
Đ/c Bí thư  

07  

Thứ Ba 

Dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Đ/c Bí thư  

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

08  

Thứ Tư 

Dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Đ/c Bí thư  

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

09 

Thứ Năm 

Sáng: Dự hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, 

triển khai Kết luận và Quy định của Trung 

ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

UVBTV  

Chiều: Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Đ/c Bí thư  
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10  

Thứ Sáu 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

11 

Thứ Bảy 
Nghỉ cuối tuần   

12 

Chủ Nhật 

Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần 

thứ 2 và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện 

Nam Đàn 

Đ/c Bí thư  

Nghỉ cuối tuần   

13 

Thứ Hai 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn   

Chỉ đạo kiểm điểm cấp ủy cơ sở CBCQ  

14 

Thứ Ba 

Sáng: Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

Đ/c Bí thư  

Chiều: Họp Ban chỉ đạo phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” cấp tỉnh 
Đ/c Bí thư  

15 

Thứ Tư 

Tiếp công dân định kỳ tháng 12 UBKT UBND tỉnh 

Chiều: Giao ban Thường trực Đảng ủy Khối 
Thường trực 

ĐUK  
HTT2 

16 

Thứ Năm 

Họp Báo cáo viên tỉnh ủy 
Đ/c Phó Bí thư 

BTG ĐUK  
Tinh ủy 

Chỉ đạo kiểm điểm cấp ủy cơ sở. CBCQ  

17 

Thứ Sáu 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn   

Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ 4, HĐND khóa XVIII (Dự kiến từ 

ngày 17/12 đến ngày 24/12/2021) 

Đ/c Bí thư 
Thị xã  

Cửa Lò 

18 

Thứ Bảy 
Nghỉ cuối tuần   

19 

Chủ Nhật 
Nghỉ cuối tuần   

20 

Thứ Hai 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

Họp UBKT Đảng ủy Khối quý IV/2021 UV UBKT  

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở. 
CBCQ  
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21 

Thứ Ba 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

Hội nghị cán bộ công chức; tổng kết chuyên 

môn, công đoàn cơ quan năm 2021 
CBCQ  

Hội nghị kiểm điểm đảng viên; tổng kết chi bộ 

cơ quan năm 2021. 
ĐVCB  

22  

Thứ Tư 

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định 

kỳ tháng 12/2021 

Ban  

Thường vụ 
HTT5 

1. Cho ý kiến Báo cáo công tác xây dựng Đảng 

năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

2. Cho ý kiến dự kiến xếp loại tổ chức cơ sở 

Đảng năm 2021 

3. Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức 

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở. 
CBCQ  

23  

Thứ Năm 

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 

12/2021 
Bí thư ĐUK UBND tỉnh 

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở 
CBCQ  

24 

Thứ Sáu 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy 

năm 2021 
CBCQ  

25  

Thứ Bảy 
Nghỉ cuối tuần   

26 

Chủ Nhật 
Nghỉ cuối tuần   

27 

Thứ Hai 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  

Chiều: Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành 

Đảng bộ Khối khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ban chấp 

hành, UBKT 
HTT5 

1. Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021 

2. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, 

thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, hoạt động của 

UBKT năm 2021 

3. Cho ý kiến xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 

2021 

28 

Thứ Ba 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn CBCQ  
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Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 

của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 

BCH Đảng bộ 

Khối; cấp ủy 

cơ sở 

 

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở. 
CBCQ  

29 

Thứ Tư 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 12/2021 Đ/c Bí thư  

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở. 
CBCQ  

30 

Thứ Năm 

Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 

12/2021 (tiếp) 
Đ/c Bí thư  

Chiều: Giao ban Thường trực, trưởng ban, 

đoàn thể 

Thường trực, 

trưởng ban, 

đoàn thể 

HTT2 

31 

Thứ Sáu 

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh 
Đ/c Bí thư  

Chỉ đạo cơ sở kiểm điểm; tổng kết công tác xây 

dựng Đảng cấp cơ sở. 
CBCQ  

 

Ghi chú: trong quá trình thực hiện, lịch có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp 

với tình hình thực tế. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Đ/c Thái Thị An Chung- TUV, Chánh Vp HĐND, 

- CB các ban, VP Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối, 

- TT, CBCQ Đảng ủy, các đoàn thể, 

- Các cấp ủy cơ sở, 

- Lưu VP. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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