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Tháng 01 năm 2022 

 
 

* Trong tháng có: 

- Ngày truyền th ng công tác Nội chính  ảng (05/01/1966) 

- Ngày  ổng tuyển cử bầu Qu c hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa (06/01/1946) 
 

Ngày  hứ  ội dung (Đ   vị c uẩ  bị)  hủ trì  ịa điểm 

1 Bả  - N  ỉ cuối  uầ    

2 CN - N  ỉ cuối  uầ    

3 Hai - Nghỉ bù  ết Dương lịch   

4 Ba 

- Sáng: Dự  ội nghị khởi động Dự án “Nâng cao 

kiến thức, năng lực quản lý rừng và phát triển sinh 

kế cho đồng bào dân tộc thiểu s  trong b i cảnh 

dịch Covid-19 tại huyện Kỳ  ơn, góp phần bảo tồn 

đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển miền  ây 

Nghệ  n” (Hội Nô   dâ   u ệ  c uẩ  bị) 

-  inh hoạt  ảng 

-  hường  trực 

 uyện ủy 

 

 

 

-  ổ chức đảng 

Trung tâm 

chính trị 

5  ư 

-  ội nghị lần thứ bảy  an Chấp hành  ảng bộ 

huyện khóa XXIII (trực tuyến);  ổng kết công 

tác xây dựng  ảng năm 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2022 (VP Hu ệ  ủ  c ủ  rì p ối  ợp 

c uẩ  bị) 

 hường  trực  

 uyện ủy 

 ội trường 

U ND huyện 
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Ngày  hứ  ội dung (Đ   vị c uẩ  bị)  hủ trì  ịa điểm 

6 Năm 

- Dự  ội nghị tổng kết công tác  oàn và phong trào 

 hanh thiếu niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 (Hu ệ  đo   c uẩ  bị) 

-  hường trực  uyện ủy làm việc tập thể (VP 

Hu ệ  ủ  c ủ  rì p ối  ợp c uẩ  bị) 

 /c Lỳ  á  hái – PBT 

    uyện ủy 

 /c Vi  oè - TUV, BT 

 U, C    ND huyện 

 ội trường 

kh i dân 

 

 ội trường 

 uyện ủy 

7 Sáu 

- Sáng: Dự  ội nghị tổng kết công tác  ảo hiểm 

năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

- C iều:  iao ban  hường trực  uyện ủy với 

Mặt trận  ổ qu c và các cơ quan đoàn thể năm 

2021 (Ba  Dâ  vậ  c ủ  rì c uẩ  bị) 

    uyện ủy 

 

 /c Lỳ  á  hái – 

P       uyện ủy 

 ội trường 

BHXH 

 ội trường 

 uyện ủy 

8 Bả  - N  ỉ cuối  uầ    

9 CN - N  ỉ cuối  uầ    

10 Hai - Chỉ đạo cơ sở   

11 Ba 

- Dự  ội nghị  ổng kết  an đại diện   Q -

N C X  năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 

2022. (N â       C XH c uẩ  bị) 

    uyện ủy  ội trường 

U ND huyện 

12  ư 
-  ồng chí  í thư  uyện ủy tiếp công dân định 

kỳ (VP Hu ệ  uỷ c uẩ  bị) 

 /c Vi Hoè - TUV, BT 

 U, C    ND huyện 

 ội trường 

 uyện uỷ 

13 Năm 
-  hường trực  uyện ủy làm việc tập thể (VP 

Hu ệ  ủ  c ủ  rì p ối  ợp c uẩ  bị) 

 /c Vi  òe - TUV, BT  

 U, C    ND huyện 

 ội trường 

 uyện uỷ 

14 Sáu 

-  ội nghị trực tuyến  ổng kết công tác Qu c 

phòng,  n ninh; cụm   LC năm 2021; triển 

khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (Công 

a   u ệ   Ba  CHQ   u ệ  p ối  ợp c uẩ  bị) 

    uyện ủy  ội trường ủy 

ban 

15 Bả  - N  ỉ cuối  uầ    

16 CN - N  ỉ cuối  uầ    

17 Hai - Chỉ đạo cơ sở   

18 Ba 
- Dự  ội nghị triển khai chương trình công tác 

ngành Công an năm 2022 (Cô   a   u ệ  c uẩ  bị) 

TT  uyện ủy Công an huyện 

19  ư 
- Dự  ội nghị báo cáo viên  ỉnh ủy tháng 01/2022  /c Lỳ  á  hái – 

P       uyện ủy 

 ỉnh uỷ 

20 Năm 

Sáng: Dự  ội nghị tổng kết công tác xây dựng 

 ảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022  ỉnh ủy. 

C iều: Dự  ội nghị tổng kết công tác các ban 

đảng, văn phòng cấp ủy năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 (T eo  H Tỉ   ủ ). 

 hường trực 

 uyện ủy 

 ỉnh ủy 
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Ngày  hứ  ội dung (Đ   vị c uẩ  bị)  hủ trì  ịa điểm 

21 Sáu 
-  hường trực  uyện ủy làm việc tập thể (VP 

Hu ệ  ủ  p ối  ợp c uẩ  bị) 

 /c Vi  òe - TUV, BT  

 U, C    ND huyện 

 ội trường 

 uyện uỷ 

22 Bả  - N  ỉ cuối  uầ    

23 CN - N  ỉ cuối  uầ    

24 Hai 

-  ội nghị  áo cáo viên tháng 01/2021 (BTG 

Hu ệ  uỷ c uẩ  bị) 

-  ội nghị công tác Nội chính tháng 01/2021 (VP 

Hu ệ  uỷ c uẩ  bị) 

 /c Lỳ  á  hái – 

 P       uyện ủy 

   Chính trị 

 

 ội trường 

 uyện ủy 

25 Ba 

-  ội nghị  an  hường vụ  uyện uỷ phiên định 

kỳ tháng 01 (VP Hu ệ  uỷ c ủ  rì p ối  ợp 

c uẩ  bị) 

 /c Vi  òe - TUV, BT  

HU, C    ND huyện 

 ội trường 

 uyện uỷ 

26  ư 

- (24/12 ÂL)   hường trực  uyện ủy thăm, chúc 

 ết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng 

tuyến đầu phòng, ch ng dịch Covid-19; gia đình 

chính sách, người có công trên địa bàn huyện 

(UBND  u ệ  c uẩ  bị). 

 hường trực 

 uyện ủy 

 

27 Năm 

- (25/12 ÂL)  hường trực  uyện ủy thăm, chúc  ết 

cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến 

đầu phòng, ch ng dịch Covid-19; gia đình chính 

sách, người có công trên địa bàn huyện (UBND 

 u ệ  c uẩ  bị).. 

 hường trực 

 uyện ủy 

 

28 Sáu 

- (26/12 ÂL)  hường trực  uyện gặp mặt cán bộ, 

công chức, người lao động các  an, U K , VP 

 uyện ủy trước khi nghỉ  ết cổ truyền. 

  

29 Bả  - (27/12 ÂL) N  ỉ cuối  uầ    

30 CN - (28/12 ÂL) N  ỉ cuối  uầ    

31 Hai - (29/12 ÂL)  ghỉ  ết  guyên  án   

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Văn phòng  ỉnh uỷ,          

- Cán bộ các  an  ỉnh uỷ theo dõi Kỳ  ơn, 

- Các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện, 

- Các  CC   ảng trực thuộc  uyện uỷ, 

- Uỷ viên  C   ảng bộ huyện, 

- Lưu V   uyện uỷ.  
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