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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý II năm 2021; triển
khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. Chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu
kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình
mới, vừa khôi phục phát triển kinh tế.
- Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung chỉ đạo chăm sóc vụ Xuân, triển khai
Đề án sản xuất Hè Thu; phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng trừ
bệnh đạo ôn lúa, dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; ra quân làm
giao thông nông thôn; triển khai thi công công trình dự án, đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh
bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai; triển
khai thực hiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục tập trung
tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; giải quyết các vụ
việc tồn đọng; xử lý khiếu kiện, tiếp công dân; 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.
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Lãnh đạo UBND tỉnh

Sáng:
- 07h30: Lễ chào cờ
- Văn phòng
- Chủ tịch, các PCT
1
- Làm việc với Đoàn công tác - Bộ Tài - Thanh tra tỉnh+Sở Tài - PCT Đặng Ngọc Sơn
Thứ nguyên và Môi trường về xác minh nội nguyên và Môi trường
Năm dung khiếu nại của Công ty cổ phần Xây
dựng 1 Hà Tĩnh

2
Chiều:
- Họp Ban bầu cử ĐBQH khóa 15 ở đơn
vị bầu cử số 1

2
Thứ
Sáu

- VP thường trực Ban - PCTTT Nguyễn Hồng
cử ĐBQH khóa 15 đơn Lĩnh
vị bầu cử số 1

Sáng:
- Lãnh đạo tỉnh chúc Tết cổ truyền tỉnh - Sở Ngoại vụ
Bôlykhămxay (cửa khẩu Cầu Treo)
- Làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch và Ban Chỉ đạo xây dựng nông - Văn phòng NTM tỉnh
thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo
bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện
Nghi Xuân về xây dựng huyện nông
thôn mới kiểu mẫu
Chiều:
- Giao ban BCS Đảng, lãnh đạo UBND - Văn phòng
tỉnh

3-4

(Thứ Bảy, Chủ Nhật)
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đi kiểm tra công tác bầu cử.

5
Thứ
Hai

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.
- Họp nghe báo cáo phương án chuẩn bị
mở tuyến container tại cảng Vũng Áng
Chiều:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đề án
nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa
XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
nghe báo cáo kết quả 02 năm thực hiện
mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ
chung và cho ý kiến một số nội dung
thuộc thẩm quyền.

6
Thứ
Ba

Sáng:
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
kiểm tra bệnh viêm da nổi cục trâu, bò,
dịch tả lợn Châu Phi.
- Kiểm tra tiến độ một số dự án CCN xã
hội hóa đầu tư hạ tầng
Chiều:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với
Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân.
- Làm việc với Trường ĐH Hà Tĩnh nghe
nội dung chuẩn bị cho cuộc làm việc của
Thường trực Tỉnh uỷ với Trường

- PCT TT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Chủ tịch, các PCT

- Văn phòng: Tỉnh ủy +
Đoàn ĐBQH, HĐND
- VP TU + VP UB
- Sở Công Thương,
BQL KKT tỉnh

- Chủ tịch
- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- MTTQ tỉnh + Ban Tổ - PCTTT Nguyễn Hồng
chức, Văn phòng Tỉnh Lĩnh
ủy

-Văn phòng: TU + UB

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Sở Công Thương

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- HU Nghi Xuân
- Trường ĐH Hà Tĩnh

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- PCT Lê Ngọc Châu

3
7
Thứ
Tư

Sáng:
- Lãnh đạo tỉnh chúc Tết cổ truyền tỉnh - Sở Ngoại vụ
Khăm Muộn (cửa khẩu ChaLo)
Chiều:
- Họp rà soát triển khai Kế hoạch DDCI - Sở KH&ĐT

Chiều:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ - Sở TN&MT
Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội)
8
- NHCS XH tỉnh
Thứ - Họp ban đại diện Ngân hàng Chính sách
Năm xã hội tỉnh
- Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Dự án - Hội LHPN tỉnh
cải thiện môi trường và nước sạch dựa trên
kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA

9
Thứ
Sáu

Sáng:
- Họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực
hiện Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm
Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường
GPMB tạo quỹ đất sạch hai bên đường
để đấu giá gắn với quy hoạch Khu công
nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh
- Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết
thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia
hợp tác xã nông nghiệp.
- Họp Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh và
Hội đồng quản lý Quỹ phát triển
KH&CN tỉnh
Chiều:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo
kết quả xác minh các vụ việc cử tri nêu
đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội
và HĐND tỉnh thuộc diện Ban Thường
vụ Tỉnh ủy quản lý và nghe các Đoàn
kiểm tra công tác bầu cử báo cáo kết quả
kiểm tra.
- Kiểm tra mô hình chuyển đổi đất lúa
sang xây dựng mô hình 4 tầng nấc tại
Yên Hồ, mô hình “Gạo hữu cơ trồng trên
ruộng rươi, cáy” tại 3 xã của huyện Đức
Thọ

10

Thứ Bảy

11

Chủ Nhật

- PCT Lê Ngọc Châu
- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc Sơn
- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- PCT Lê Ngọc Châu

- Sở TN&MT; Ban
QLDA giao thông

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Liên minh HTX tỉnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Sở KH&CN

- PCT Lê Ngọc Châu

- MTTQ tỉnh + UBKT
Tỉnh ủy

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Văn phòng NTM tỉnh - PCT Đặng Ngọc Sơn

4

12
Thứ
Hai

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần
- Kiểm tra thực tế tại một số cụm công
nghiệp
- Làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch về triển khai thực hiện Đề án “Thí
điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn
nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”
Chiều:
- Họp rà soát tiến độ Dự án Ả rập và BIIG2

- VP TU + VP UB
- Sở Công Thương

- Chủ tịch
- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Sở VH,TT&DL + Văn - PCT Đặng Ngọc Sơn
phòng NTM tỉnh

- BQLDA DD&CN, Sở - PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
KH&ĐT
- Hội nghị tuyển sinh, đào tạo nghề Khối - Trường CĐ Nguyễn - PCT Lê Ngọc Châu
Du
thi đua các trường Đại học - Cao đẳng

13
Thứ
Ba

14
Thứ
Tư

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với
trưởng, phó các đoàn công tác của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát
cơ sở nghe báo cáo tình hình khiếu nại,
khiếu kiện.
Chiều:
- Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây
dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh
- Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục
nghề nghiệp

- VP TU

- Các PCT

- BQLDA khu vực
KKT tỉnh

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Sở LĐ, TB&XH

- PCT Lê Ngọc Châu

Kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh - VP Đoàn ĐBQH và - Chủ tịch, các PCT
khóa XVII.
HĐND tỉnh

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân
định kỳ.
Sáng:
- Lễ phát động thi đua cao điểm chào
mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
Thứ kỳ 2021-2026.
Năm - Họp nghe phương án bổ sung Quy
hoạch phát triển Khu công nghiệp Quốc
gia
- Họp nghe báo cáo xử lý bồi thường sự
cố môi trường biển
Chiều:
- Họp về đánh giá việc thực hiện quy

- Ban Tiếp công dân tỉnh - PCT Đặng Ngọc Sơn

- Bộ Chỉ huy Quân sự - PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
tỉnh
- Sở Công Thương, BQL - PCTTT Nguyễn Hồng
KKT tỉnh
Lĩnh
- Sở NN&PTNT

- PCT Đặng Ngọc Sơn

5
hoạch, quản lý quy hoạch đối với Quy - Sở XD, UBND TP
hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và 22 xã
vùng phụ cận

16
Thứ
Sáu

Sáng:
- Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 lập
danh sách những người đủ tiêu chuẩn
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại
biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
- Làm việc với Bộ Công Thương về triển
khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng
tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,
giai đoạn 2021 - 2025”
- Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch
Chiều:
- Kiểm tra công tác GPMB các dự án
trọng điểm trên địa bàn KKTVA, thị xã
Kỳ Anh (Nhà máy NĐVAII, đường dây
500Kv…)
- Làm việc với Bộ Y tế về triển khai thực
hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà
Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn
2021 - 2025”

- UBMTTQ tỉnh và các - PCT TT Nguyễn Hồng
đơn vị
Lĩnh

- Sở Công Thương +
Văn phòng ĐP NTM
tỉnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Sở VH, TT&DL

- PCT Lê Ngọc Châu

- BQLKKT, thị xã Kỳ
Anh

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Sở Y tế + Văn phòng
ĐP NTM tỉnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

(Thứ Bảy, Chủ nhật) Thường trực, Ban Văn phòng: TU + UB
Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác
17-18 bầu cử; tình hình, kết quả xây dựng nhà
văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh lũ, nhà
ở cho hộ nghèo, khó khăn.

19
Thứ
Hai

Sáng:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với
Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh.
- Làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm
nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm
huyện Đức Thọ về xây dựng huyện nông
thôn mới nâng cao
- Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phòng
chống dịch Covid-19 và Lễ trao tặng
danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2021
Chiều:
- Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự
án WB thị xã Kỳ Anh và Dự án AFD

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- BTV Thị ủy Kỳ Anh

- Các PCT

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- Văn phòng NTM tỉnh - PCT Đặng Ngọc Sơn

- Sở Y tế

- PCT Lê Ngọc Châu

- Sở XD, UBND huyện - PCTTT Nguyễn Hồng
Thạch Hà, Hương Khê, Lĩnh

6
Thạch Hà, Hương Khê.

TX Kỳ Anh

- Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR - Sở NN&PTNT
năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021
- Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục - Sở LĐ, TB&XH
nghề nghiệp

20
Thứ
Ba

21
Thứ
Tư

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội
Khoa học Kinh tế Hà Tĩnh.
- Họp nghe Đề án tổng thể quản lý, khai
thác các dịch vụ tại KDL Chùa Hương
- Tổng kết công tác Phòng chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2020
và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Chiều:
- Kiểm tra tiến độ thi công Quốc lộ 8

- PCT Lê Ngọc Châu

- Hội KHKT + VPTU

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- UBND huyện Can
Lộc, Sở VH,TT&DL

- PCT Lê Ngọc Châu

- Sở NN&PTNT

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Sở GTVT, UBND
huyện Hương Sơn

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng:
- Kiểm tra một số mô hình công nghiệp
nông thôn
- Hội thảo “Đồng chí Hà Huy Tập với
công tác tư tưởng, lý luận của Đảng".
- Hội nghị giữa Lãnh đạo UBND tỉnh
với BTL Quân khu 4 thống nhất số liệu
22
công tác lập quy hoạch, kế hoach sử
Thứ
dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030,
Năm
tầm nhìn đến 2050 theo Kế hoạch 480
của BTL Quân khu
Chiều:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về
ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Thí
điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

23
Thứ
Sáu

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - PCT Lê Ngọc Châu
- Sở Công Thương

- Bộ CHQS tỉnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- VP NTM tỉnh

- Các PCT

Sáng:
- Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục - VPNTM + Sở: XD,
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, LĐTBXH
đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững
và mỗi xã một sản phẩm tỉnh.
Chiều:
- Họp UBND tỉnh rà soát, đánh giá thực - Sở Tài chính

- Các PCT

- Chủ tịch, các PCT

7
hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai
đoạn 2017-2020; xây dựng chính sách
giai đoạn 2021-2025
24

Thứ Bảy

25

Chủ Nhật
Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.

26
Thứ
Hai

27
Thứ
Ba

28
Thứ
Tư

- Văn phòng: TU + UB - PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
- Hội Đông y tỉnh
- PCT Lê Ngọc Châu

- Khai mạc Đại hội Hội Đông y tỉnh.
Chiều:
- Họp nghe phương án xử lý cấp đất cho - Sở TN&MT
các hộ dân xã Thạch Hải liên quan đến Dự
án Khai thác và Tuyển quặng mỏ sắt
Thạch Khê
- Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Sở NN&PTNT
Sáng:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các
ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV,
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng
ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Hà Tĩnh.
- Họp rà soát công tác quy hoạch, điều
chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng,
Cầu Treo, chuẩn bị triển khai Quy hoạch
tỉnh và công tác xúc tiến đầu tư
Sáng:
- Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập
Ngân hàng Việt Nam
- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về triển khai thực hiện Đề
án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt
chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 2025”
- Họp Đoàn công tác đặc biệt tỉnh
Chiều:
- Làm việc với các sở, ban ngành có liên
quan về quản lý bến xe Hà Tĩnh.

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh

- Các PCT

- Đảng ủy Trường Đại
học Hà Tĩnh
- BQL KKT, Sở XD,
Sở KH&ĐT

- PCT Lê Ngọc Châu

- NHNN CN Hà Tĩnh

- PCTTT Nguyễn Hồng Lĩnh

- Sở Nông nghiệp và
PTNT + VP NTM tỉnh

- PCT Đặng Ngọc Sơn

- Bộ CHQS tỉnh

- PCT Lê Ngọc Châu

- Sở GTVT, Sở Nội vụ

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh

- PCTTT Nguyễn Hồng
Lĩnh
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Sáng:
29 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo - Sở Tài chính
Thứ rà soát, đánh giá thực hiện các cơ chế,
Năm chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020,
xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025.
30
Thứ
Sáu

- Chủ tịch, các PCT

Nghỉ lễ 30/4

Nơi nhận:
- TTr: Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, BTL QK IV;
- Chánh VP, các PVP;
- http://dhtn.hatinh.gov.vn (đăng tải);
- Các Tổ CV/VP (theo dõi, bố trí);
- Phòng QT-TV (theo dõi, bố trí);
- Lưu: VT, TH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

