
 
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ 

HĐND TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:          / CTr -VP 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nghệ An, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 10 năm 2022 
 

 Trong tháng có: 

 - Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10). 

 - Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10). 

 - Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu IV (15/10). 

 - Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10). 

 - Ngày truyền thống các ban Đảng: Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), Ủy ban 

Kiểm tra (16/10), Văn phòng (18/10). 

- Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

 

Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

01 Bảy Nghỉ cuối tuần. 

02 CN Nghỉ cuối tuần. 

03 Hai 

Sinh hoạt Đảng. 

Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp BCH Trung 

ương Đảng. 

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại huyện Diễn Châu. 

Sáng: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Chiều: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). 

04 Ba 

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, 

dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021” tại huyện 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

Nghi Lộc. 

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại các huyện: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, 

Quỳ Hợp, Nghi Lộc. 

05 Tư 

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, 

dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021” tại huyện 

Yên Thành. 

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, thị 

xã Cửa Lò. 

Sáng: Họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dbndnghean. 

Chiều: Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nghị quyết trình kỳ 

họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII. 

06 Năm 

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh giám sát “Về việc thực 

hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021” tại 

huyện Đô Lương. 

Từ ngày 06-09/10/2022: Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân học tập trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng cho nữ đại 

biểu dân cử tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. 

07 Sáu 

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại các huyện: Đô Lương, Anh Sơn. 

Sáng: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Chiều: Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa 

XVIII. 

08 Bảy Nghỉ cuối tuần. 

09 CN Nghỉ cuối tuần. 

10 Hai 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể 

Họp lãnh đạo Văn phòng 

Chiều: Dự kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

kết Nghị quyết 26 - NQ/TW làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. 

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Công an tỉnh về nội dung liên quan 

đến Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe 

ô tô thông qua đấu giá. 

Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 

2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Quỳ Châu. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước 

về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các 

cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay tại UBND huyện Quế Phong 

11 Ba 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch 

UBTWMTTQVN; đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, 

Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 của Quốc 

hội tại huyện Thanh Chương, Nam Đàn. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước 

về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các 

cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Sáng: Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 

- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Trường THPT Dân tộc Nội trú 

số 1. 

Chiều: Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 

- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Trường THPT Dân tộc Nội trú 

số 2. 

12 Tư 
Chiều: Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề). 

13 Năm Sáng: Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh để chuẩn bị nội 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

dung chương trình Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV (Văn phòng 

UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị). 

Chiều: 02 Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh giám sát 

"Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản" và giám sát “Việc thực 

hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021” làm 

việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

14 Sáu 

Tham gia phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 

2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Kỳ Sơn. 

Chiều: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay tại thị xã Cửa Lò. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Na 

Loi, huyện kỳ Sơn (thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về 

việc phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó 

khăn). 

15 Bảy Nghỉ cuối tuần. 

16 CN Nghỉ cuối tuần. 

17 Hai 

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý xây dựng luật trình kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV. 

Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 

2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Sở Thông tin - Truyền thông. 

18 Ba Sáng: 02 Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh giám sát "Công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản" và giám sát “Việc thực hiện 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, 

dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021” làm việc với 

UBND tỉnh. 

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý xây dựng luật trình kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV. 

19 Tư 

Từ ngày 19- 20/10/2022: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm 

việc tại huyện Quế phong. 

Sáng: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 

2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Anh Sơn. 

20 Năm 
Từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2022: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Thủ đô Hà Nội. 

21 Sáu 

Từ ngày 21-22/10/2022: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát 

để chuẩn bị công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết hỗ trợ, tôn tạo các 

khu di tích trên địa bàn tỉnh. 

Sáng: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến nay tại Sở Nội vụ 

22 Bảy Nghỉ cuối tuần. 

23 CN Nghỉ cuối tuần. 

24 Hai Làm việc tại cơ quan 

25 Ba Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 10/2022  

26 Tư Làm việc tại cơ quan 
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Ngày Thứ Nội dung và phân công chuẩn bị 

27 Năm Chiều: Họp lãnh đạo Văn phòng 

28 Sáu Làm việc tại cơ quan 

29 Bảy 
Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền 

thoại”, kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn. 

30 CN 
Dự kiến tọa đàm về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 -

NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An  

31 Hai 
Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh; họp Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; phiên giải trình HĐND tỉnh tháng 10/2022. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- HĐND,UBND,MTTQ các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, Phó CVP; 

- Trưởng, phó các phòng và chuyên viên; 

- Lưu VT. 
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