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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN 

 
 

1. Các công việc tập trung chỉ đạo:    

 - Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung 

ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  Quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 29-

KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

 - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ năm 

2021. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác 

xã, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng. 

 - Tập trung công tác phòng chống thiên tai; Chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ 

Đông, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và vụ Xuân năm 2022; tập trung công 

tác phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc gia cầm; đẩy nhanh thi công công trình dự 

án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Tập trung hoàn thiện các 

nội dung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững, mỗi xã một sản phẩm. 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết các vụ việc 

tồn đọng; xử lý khiếu kiện, tiếp công dân; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội dịp tết Nguyên đán; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; 

chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Dự kiến lịch làm việc: 

 * Có thể thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

01 

Thứ 

Hai 

Sáng: Chào cờ báo công 

tháng; phát động hưởng ứng 

ngày Pháp luật việt nam 

Văn phòng Đảng 

ủy cơ quan; Phòng 

Tư pháp 

Đ/c Thân PCT Hội trường UBND 

- Giao ban UBND huyện Văn phòng Đ/c Thọ CT 
Phòng họp 

UBND huyện 



2 

 

 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

Chiều: Thường trực Huyện 

ủy giao ban tuần 
VPHU Đ/c Thọ CT 

Phòng họp Huyện 

ủy số 2 

02 

Thứ 

Ba 

Sáng:  Dự cuộc làm việc của 

UB MTTQ tỉnh thẩm tra kết 

quả thực hiện và mức độ hài 

lòng của người dân về xây 

dựng huyện nông thôn mới 

UB MTTQ huyện Đ/c Hưng PCT 

Các địa phương, 

Hội trường UB 

MTTQ huyện 

Chiều: Kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 

tại các địa phương 

Phòng Y tế Đ/c Sơn PCT Các địa phương 

03 

Thứ 

Tư 

Cả ngày: Dự tập huấn thực 

hiện Chương trình OCOP 
VPĐP NTM tỉnh Đ/c Hưng PCT 

Hội trường tầng 1 

khách sạn Bình 

Minh 

Sáng: - Đón đoàn công tác 

của đồng chí Trương Tấn 

Sang, nguyên Chủ tịch nước 

về dự lễ khánh thành nhà văn 

hóa thôn Trung Bằng, xã 

Sơn Bằng 

Văn phòng phối 

hợp các phòng, ban 

liên quan 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

huyện 

NVH Thôn Trung 

Bằng, xã Sơn 

Bằng 

04 

Thứ 

Năm 

 

Sáng: Dự hội nghị tập huấn về 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh tranh sở ban ngành cấp 

tỉnh và UBND huyện, thành 

phố, thị xã 

Sở Tài chính 

Đại diện lãnh 

đạo UBND 

huyện 

Hội trường khách 

sạn Đại Bàng 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị 

phục vụ công tác thẩm tra tiêu 

chí nông thôn mới  

VPĐP Đ/c Hưng PCT Các địa phương 

- Chúc mừng Ban trị sự Giáo 

hội Phật giáo huyện nhân kỷ 

niệm 40 năm ngày thành lập 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

Phòng Nội vụ 

Đại diện Lãnh 

đạo HĐND-

UBND huyện 

Ban trị sự Giáo 

hội Phật giáo Việt 

Nam huyện 

Chiều: - Họp Hội đồng thẩm 

định giá lĩnh vực y tế 
Phòng TCKH Đ/c Sơn PCT 

Phòng họp  

UBND huyện 

- Họp Đoàn liên ngành xử lý 

hoạt động khai thác, vận 

chuyển, kinh doanh khoáng 

sản trái phép  

Phòng TN&MT Đ/c Thân PCT 
Phòng họp  

Trực tuyến 

05 

Thứ 

Sáu 

Tiếp công dân định kỳ 
Ban Tiếp công dân 

huyện 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

Trụ sở  

Tiếp công dân 

Cả ngày: Dự Hội nghị 

quán triệt Chỉ thị số 26-

CT/TW của Bộ Chính trị 

và Hướng dẫn số 04-

HD/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy 
Đ/c Thọ CT 

Trung tâm Văn 

hóa -Điện ảnh 

tỉnh 
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Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

Đảng đối với các cơ quan 

bảo vệ pháp luật trong công 

tác xử lý các vụ án, vụ việc 

và Chỉ thị số 04-CT/TW, 

Kết luận 05-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương 

Cả ngày: Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh thẩm tra 

tiêu chí KDCM tại 08 xã; 

kiểm tra tiêu chí Văn hóa 

huyện nông thôn mới 

VPNTM, 

VH-TT 
Lãnh đạo 

UBND huyện 

Các xã có trong 

lịch thẩm tra của 

tỉnh; 

 Trung tâm tập 

huyện và thi đấu 

thể thao huyện 

Sáng:  - Tổ chức đánh giá các 

tiêu chí văn minh đô thị và các 

tuyến phố đạt chuẩn văn minh 

đô thị tại thị trấn Tây Sơn 

Phòng KTHT Đ/c Thân PCT TT Tây Sơn 

- Họp Ban Chỉ đạo tiêm 

chủng Covid-19 huyện 

Phòng Y tế,  

TT Y tế 
Đ/c Sơn PCT 

Phòng họp  

Trực tuyến 

Chiều: Dự họp họp duyệt kế 

hoạch biên chế năm 2022 
Sở Nội vụ Đ/c Sơn PCT 

Hội trưởng Sở 

Nội vụ 

06 

Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở  
Lãnh đạo 

HĐND-UBND 
Các địa phương 

Cả ngày: Dự kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh khóa XVIII 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH-HĐND tỉnh 
Đ/c Thọ CT 

Hội trường 

UBND tỉnh 

Sáng: Văn phòng Điều phối 

NTM Trung ương khảo sát mô 

hình du lịch cộng đồng gắn với 

huyện nông thôn mới 

VPNTM 
Lãnh đạo 

HĐND-UBND  
Các địa phương 

07 Chủ nhật    

 

08 

Thứ 

Hai 

Sáng: Họp giao ban UBND 

huyện 
Văn phòng Đ/c Thọ CT Phòng họp TT 

Chiều: -Thường trực Huyện 

ủy giao ban tuần 
VPHU Đ/c Thọ CT 

Phòng họp Huyện 

ủy số 2 

- Kiểm tra tiến độ sản xuất 

vụ đông 
Phòng NN&PTNT Đ/c Hưng PCT Các địa phương 

09 

Thứ 

Ba 

Sáng: Tổng kiểm tra tour 

tuyến nông thôn mới phục vụ 

kiểm tra, đánh giá của đoàn 

tỉnh và Trung ương 

VPNTM Đ/c Hưng PCT Các địa phương 

Dự họp TT HĐND huyện 

chuẩn bị kỳ họp HĐND 

huyện cuối năm 2021 

TT HĐND huyện, 

Văn phòng 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND  

Phòng họp Trực 

tuyến 

Chiều: Kiểm tra công tác 

quản lý, bảo vệ rừng 
Phòng NN&PTNT Đ/c Hưng PCT Các địa phương 
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Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

10 

Thứ 

Tư 

Sáng: Làm việc với đoàn 

giám sát TT HĐND tỉnh 

giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri và nội dung 

trả lời chất vấn  

Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

huyện 

Phòng họp Trực 

tuyến 

Chiều: Làm việc với xã Sơn 

Kim 2 để nghe các tồn tại, 

vướng mắc nảy sinh trên địa 

bàn xã trong thời gian qua 

Phòng NN&PTNT Đ/c Thọ CT Xã Sơn Kim 2 

11 

Thứ 

Năm 

Sáng: Làm việc với các chủ 

phương tiện vận tải kinh doanh 

dịch vụ đưa đón học sinh 

Phòng KTHT Đ/c Thân PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

Chiều: Làm việc với Tổng 

đội TNXP (rà soát thực hiện 

kết luận của UBND tỉnh) 

Phòng TNMT Đ/c Thân PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

12 

Thứ 

Sáu 

Sáng: Kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 

tại các địa phương 

Phòng Y tế Đ/c Sơn PCT Các địa phương 

- Làm việc với xã Quang Diệm 

về tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội và công tác xây dựng 

nông thôn mới 

Văn phòng, 

Phòng TCKH, 

VPĐP 

Đ/c Thọ CT 

Hội trường 

UBND xã Quang 

Diệm 

Chiều: Làm việc với nhà 

máy chế biến gỗ rừng trồng 

VBE Hà Tĩnh để bàn giải 

pháp xây dựng vùng nguyên 

liệu cho nhà máy 

Phòng NN&PTNT Đ/c Hưng PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

13 Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở   
Lãnh đạo 

HĐND-UBND 
Các địa phương 

14 Chủ nhật    

15 

Thứ 

Hai 

Đại biểu HĐND tỉnh, đại 

biểu HĐND huyện tiếp xúc 

cử tri trước kỳ họp cuối năm 

2021 (Từ ngày 15 đến ngày 

19/11/2021). 

TT HĐND-

VPHĐND-UBND 

huyện 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

huyện 

Phòng họp  

Trực tuyến 

Sáng: Họp giao ban UBND 

huyện 
Văn phòng Đ/c Thọ CT Phòng họp TT 

Chiều: Dự họp Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện 
BTV-VPHU 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

Phòng họp số 2 

Huyện ủy 

16 

Thứ 

Ba 

Sáng: Họp soát xét Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030 

Phòng TNMT Đ/c Thọ CT 
Phòng họp Trực 

tuyến 

Chiều: Kiểm tra các cơ sở 

OCOP năm 2021 
VPNTM Đ/c Hưng PCT Các cơ sở OCOP 
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Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

- Họp thẩm định giá đất cụ 

thể 
Phòng TNMT Đ/c Thân PCT 

Phòng họp 

UBND huyện 

17 

Thứ 

Tư 

Sáng: Họp rà soát điều chỉnh 

phương án sắp xếp lại tài sản 

công gắn liền với đất 

Phòng TCKH 

Phòng TNMT 
Đ/c Thân PCT 

Phòng họp 

UBND huyện 

- Dự Ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc và khai trương 

Ngôi nhà trí tuệ tại xã Sơn 

Bằng. 

UB Mặt trận Tổ 

quốc huyện 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

Thôn Trung 

Bằng, xã Sơn 

Bằng 

Chiều: Kiểm tra tiến độ xây 

dựng khu dân cư mẫu đối với 

các thôn đăng ký kiểm tra, 

đánh giá công nhận 

VPNTM Đ/c Hưng PCT Các địa phương 

18 

Thứ 

Năm 

Sáng: Họp UBND huyện Văn phòng Đ/c Thọ CT Phòng họp TT 

Chiều: Dự Ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc 
Văn phòng 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 
Các địa phương 

19 

Thứ 

Sáu 

Sáng: Đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp huyện 

đợt 2 

VPNTM Đ/c Hưng PCT Phòng họp TT 

Chiều: Gặp mặt nhân kỷ 

niệm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 

Phòng GD-ĐT Đ/c Sơn PCT 
Hội trường 

UBND huyện 

- Họp soát xét cấp, cấp đổi 

GCNQSD đất đối với các địa 

phương đang còn khó khăn, 

vướng mắc 

Phòng TNMT Đ/c Thân PCT 
Hội trường 

UBND huyện 

20 Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở   
Lãnh đạo 

HĐND-UBND 
Các địa phương 

21 Chủ nhật     

22 

Thứ 

Hai 

Tiếp công dân định kỳ 
Ban Tiếp công dân 

huyện 

Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

Trụ sở  

Tiếp công dân 

Chiều: Thường trực Huyện 

ủy giao ban tuần 
TT-VPHU Đ/c Thọ CT 

Phòng họp Huyện 

ủy số 2 

23 

Thứ 

Ba 

Sáng: Kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 
Phòng Y tế Đ/c Sơn PCT Các địa phương 

Chiều: Làm việc với các 

doanh nghiệp có các dự án 

vướng mắc, chậm tiến độ trên 

địa bàn 

Phòng TCKH Đ/c Thân PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

24 

Thứ 

Tư 

Sáng: Hội nghị trực tuyến 

Văn hóa toàn quốc triển 

khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng 

Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy + VPTU, 

Văn phòng 

Đ/c Sơn PCT 
Phòng họp  

Trực tuyến  



6 

 

 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

Chiều: Dự Hội nghị sơ kết 

3 năm thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, 19-

NQ/TW và các chủ trương, 

nghị quyết của tỉnh về sắp 

xếp tổ chức bộ máy trong 

hệ thống chính trị 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 
Đ/c Thọ CT 

Hội trường 

UBND tỉnh 

25 

Thứ 

Năm 

Sáng:  Họp soát xét tiến độ 

GPMB các công trình, dự án 

trên địa bàn 

Phòng TNMT Đ/c Thân PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

Chiều: Hội nghị tổng kết 20 

năm thực hiện phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa, giai đoạn 

2000-2020 

Phòng VH-TT Đ/c Sơn PCT 
Hội trường 

UBND huyện 

26  

Thứ 

Sáu 

Sáng: Hội nghị triển khai Kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp 

và Đề án sản xuất vụ xuân 

năm 2022 

Phòng NN&PTNT Đ/c Thọ CT 
Hội trường 

UBND huyện 

Chiều: - Họp Thường trực 

HĐND huyện 

TTHĐ-VP 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo 

HĐND huyện 

Phòng họp 

UBND huyện 

- Làm việc với các chủ cơ sở 

chăn nuôi lợn trên địa bàn về 

việc chấp hành công tác bảo 

vệ môi trường 

Phòng TNMT Đ/c Thân PCT 
Hội trường 

UBND huyện 

27 Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở  
Lãnh đạo 

HĐND-UBND 
Các địa phương 

28 Chủ nhật     

29 

Thứ 

Hai 

Sáng: Dự hội nghị tiếp xúc, đối 

thoại của Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện với cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân 

BDV-VPHU và 

các ban, phòng 

liên quan 

Đ/c Thọ CT 
Hội trường 

Huyện ủy 

- Đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp huyện đợt 3 
VPNTM Đ/c Hưng PCT 

Hội trường 

UBND huyện 

Chiều: Dự họp BTV Huyện 

ủy nghe và cho ý kiến 2 

chuyên đề: Nâng cao chất 

lượng hoạt động Hội LHPN 

huyện và công tác thanh niên 

trong tình hình mới 

TT-VPHU 
Lãnh đạo 

HĐND-UBND 

Phòng họp Huyện 

ủy số 2 

 

30 

Sáng: Dự khai mạc khám 

tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công 

an năm 2022 

BCH Quân sự 

huyện 
Đ/c Thọ CT 

Hội trường BCH 

Quân sự huyện 



7 

 

 

 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

chủ trì 
Địa điểm 

Thứ 

Ba 

- Họp nghe báo cáo kết quả 

kiểm tra, rà soát đất trái thẩm 

quyền tại các xã, thị trấn 

Đoàn công tác Đ/c Thân PCT 
Phòng họp 

UBND huyện 

Chiều: Kiểm tra công tác bảo 

vệ rừng 
Phòng NN&PTNT Đ/c Hưng PCT Các địa phương 

 
Nơi nhận:                                     
- TT Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng HĐND-UBND; 

- http://www.huongson.gov.vn (để đăng tải); 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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