
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 
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Trong tháng có: Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 -05/01/2023). 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

01-02 CN-Hai Nghỉ cuối tuần và nghỉ bù Tết Dương lịch 

03 Ba 

S: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết 

năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, Nghị quyết 

của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2023 (UBND tỉnh chuẩn bị).  

S: Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ (VPHU chuẩn bị) 

C: Sinh hoạt Đảng thường kỳ. 

Tối: Tỉnh tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo – Quý 

Mão năm 2023. 

04 Tư 
S: Hội nghị triển khai Kế hoạch KT-XH năm 2023 (UBND 

huyện chuẩn bị). 

05 Năm 

S: Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (UBND huyện chuẩn bị). 

C: Huyện tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo - Quý 

Mão năm 2023 (MTTQ huyện  phối hợp UBND huyện c/bị) 

15h30’: Tổng kết công tác Tòa án, Hội thẩm nhân dân và đón 

nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua TAND Tối cao 

(TAND huyện chuẩn bị). 

06 
(15/12 âl) 

Sáu S: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

khai nhiệm vụ năm 2023 (Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây 

dựng Đảng phối hợp chuẩn bị). 

07-08 
(16-17/12 âl) 

Bảy-CN Nghỉ cuối tuần 

09 
(18/12 âl) 

Hai 

C: Hội nghị tổng kết công tác các ban xây dựng Đảng, 

UBKT, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 

2023 (VPHU, các Ban xây dựng Đảng phối hợp chuẩn bị). 

10 
(19/12 âl) 

Ba 

S: Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ. 

S: Tổng kết 02 năm (2021-2022) Phong trào “Chi bộ vững 

mạnh - Bản làng văn hóa” (BDV HU chuẩn bị) 

C: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp gữa 

Thường trực HĐND huyện với UBMTTQ huyện năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 (TTHĐND –BTT MTTQ huyện 

chuẩn bị). 

11 
(20/12 âl) 

Tư 

S: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023  

C: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các ban đảng, 

văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

12 
(21/12 âl) 

Năm 

S: Khai mạc “Hội báo xuân Quý Mão – Tỉnh Nghệ An năm 

2023 và trao Giải “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2022” . 

C: Hội thảo sách “Đất và Người Quỳnh Lưu” (UBND huyện 

chuẩn bị). 

13 
(22/12 âl) 

Sáu 

S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

1. Báo cáo tổng hợp các nội dung Thường trực, BTV 

Huyện ủy giao các ngành xử lý 6 tháng cuối năm 2022 

(VPHU chuẩn bị) 

2. Nghe, cho ý kiến về một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ 

đạo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 

(UBND huyện chuẩn bị). 

3. Nghe và cho ý kiến công tác (Kế hoạch) chuẩn bị đón 

Huyện Nông thôn mới (UBND huyện chuẩn bị). 

4. Nghe và cho ý kiến tình hình công tác Tôn giáo năm 

2022, nhiệm vụ năm 2023  (UBND huyện chuẩn bị) 

5. Nghe và cho ý kiến về công tác thi đua khen thưởng 

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

6. Nghe và cho ý kiến kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch 

số 92-KH/HU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt 



Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-

2025 và những năm tiếp theo (BDV Huyện ủy chuẩn bị). 

7. Công tác tổ chức, cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị). 

14-15 
(23-24/12 âl) 

Bảy-CN Nghỉ cuối tuần 

16 
(25/12 âl) 

Hai 

S: Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh 

S: Chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân, gặp mặt CBLĐ 

qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 (UBND huyện 

phối hợp BTC Huyện ủy chuẩn bị). 

C: Giao ban Thường trực Huyện ủy (VPHU chuẩn bị) 

17 
(26-27/12 âl) 

Ba 

Từ 17-18/01/2022, Thường trực Huyện ủy và các đồng chí 

lãnh đạo huyện đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng 

vũ trang, gia đình chính sách, người có công, người nghèo 

trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị). 

19 
(28/12 âl) 

Năm 

C: Thường trực Huyện ủy gặp mặt cán bộ, công chức, nhân 

viên các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy trước 

khi nghỉ Tết cổ truyền (VPHU chuẩn bị) 

20-26 
(29/12- 05/01 

âl) 

 Sáu 

- 

Năm 

Từ 20-26/01/2022 (tức từ 29/12 - 05/01 âm lịch ) 

Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 (07 ngày) 

27 
(06/01 âl) 

Sáu 

08h00’: Giặp mặt đầu Xuân (VPHU chuẩn bị) 

09h30’: Tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

(UBND huyện chuẩn bị) 

28-29 
(07-08/01 âl) 

Bảy,CN Nghỉ cuối tuần 

30 
(09/01 âl) 

Hai S: Họp UBND huyện  

31 
(10/01 âl) 

Ba 

C: Thường trực Huyện ủy giao ban đầu năm:  

Nghe báo cáo tình hình trước, trong sau Tết; tình thông tin dư 

luận, báo chí trong dịp Tết (Văn phòng Huyện ủy phối hợp 

UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị). 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng và các Ban Tỉnh uỷ (b/c),  

- Đ/c Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Đ/c Hoàng Phú Hiền, TUV, Giám đốc Giao thông -Vận tải (b/c), 

- Đ/c Kha Văn Tám, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (b/c), 

- Chuyên viên các phòng, ban Tỉnh uỷ theo dõi Quỳnh Lưu (b/c), 

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ huyện, 

- Các Ban, Phòng, MTTQ, ĐT cấp huyện, 
- Đảng uỷ, Chi ủy cơ sở, 

- Chánh, Phó VP HU và UBND huyện, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 


