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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 10 năm 2021 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 theo các Quyết 

định số 2841/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, số 2411/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh. 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ 

Ngày Buổi Nội dung công tác Thực hiện 

01 

(thứ sáu) 
Sáng Hội ý công việc với lãnh đạo Văn phòng cơ quan 

Đ/c Hải, lãnh 

đạo Văn phòng 

01 -> 31 Cả ngày 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác thanh tra 

năm 2022 của cơ quan; tiếp tục thanh tra chuyên 

đề tại huyện Đức Linh và xử lý các đơn khiếu 

nại, tố cáo của công dân 

Đ/c Hải 

01 -> 31 Cả ngày 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác thanh tra 

năm 2022 của Phòng nghiệp vụ 3; Thanh tra 

trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện 

quy định về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại Sở Tư pháp 

Đ/c Quý 

01 -> 31 Cả ngày 
Chỉ đạo khảo sát xây dựng kế hoạch công tác 

thanh tra năm 2022 của Phòng nghiệp vụ 1; thanh 

tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân 

Đ/c Toàn 



2 

 

sách, mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng tại 

UBND huyện Bắc Bình và thanh tra công trình 

Kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm, công 

trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ 

Núi Đất - Suối Le 

04 

(thứ hai) 
Sáng 

Họp lãnh đạo cơ quan và các phòng triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 gắn với công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 

Ban lãnh đạo, 

Trưởng các 

phòng và Văn 

phòng 

06 

(thứ tư) 
Sáng Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đ/c Hải 

07 

(thứ năm) 

Sáng Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Đ/c Hải 

Chiều Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ VII  Đ/c Hải 

13 

(thứ tư) 
Cả ngày Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 Đ/c Hải 

14 

(thứ năm) 
Sáng 

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công 

tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 

tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng 

cuối năm 2021 

Đ/c Quý 

15 

(thứ sáu) 

Sáng Đối thoại vụ khiếu nại của bà Hỏa Thị Thập 
Đ/c Hải, Phòng 

NV 2 

Chiều Họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đ/c Hải 

18 

(thứ hai) 
Chiều 

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Công an 

thị xã Lagi 
Đ/c Hải 

19 

(thứ ba) 

Sáng 
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 
Đ/c Hải 

Chiều Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Kế Đ/c Hải 
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hoạch và Đầu tư 

20 

(thứ tư) 
Cả ngày Họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đ/c Hải 

21 

(thứ năm) 
Sáng 

- Dự làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết về Phương án hoạt động kinh doanh xổ 

số kiến thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

- Họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Đ/c Hải 

22 

(thứ sáu) 
Sáng 

- Giao ban công tác tháng 10/2021 và cho ý kiến 

dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh 

- Họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 

- BLĐ, Trưởng 

phó các phòng 

 

- Đảng viên 

27 

(thứ tư) 
Cả ngày Họp Ủy ban nhân dân tỉnh Đ/c Hải 

28 

(thứ năm) 
Sáng 

Dự làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản 

xuất kinh doanh và đầu tư 

Đ/c Toàn 

29 

(thứ sáu) 
Cả ngày 

Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 – HĐND tỉnh 

khóa XI 
Đ/c Hải 

 

Nơi nhận:                                                                              TL. CHÁNH THANH TRA 

- Trang Thông tin điện tử cơ quan;                                             CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT. Vũ 

 

 

 

                                                                                        Đào Duy Vũ 
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