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CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Các công việc tập trung chỉ đạo:
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018); Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/196824/7/2018).
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, triển khai
kịp thời sản xuất vụ Hè Thu; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua xây dựng khu dân
cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tăng cường kiểm tra, phòng, chống sâu
bệnh, dịch bệnh, thiên tai.
- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm
2018 và tổng kết năm học 2017-2018.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn giai
đoạn 2018 - 2020; chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản, công
tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, giải
ngân các công trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách;
tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách
hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư,
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch
vụ, du lịch biển. Chỉ đạo quyết toán chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị
ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Tăng cường công tác quản lý môi trường;
đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng quan trắc môi trường; giám sát chặt chẽ
hoạt động của Công ty Formosa và các doanh nghiệp có xả thải ra môi trường.
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội
Đảng các cấp, các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Nghị quyết của
HĐND tỉnh khóa XVII, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực
hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.
- Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội;
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp
thời xử lý các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm, đúng quy định khiếu nại, tố
cáo của công dân.
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2. Dự kiến lịch làm việc:
Ngày

1

2
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Cơ quan
Chuẩn bị
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - - VP Đoàn ĐBQH
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ
họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (Từ ngày
21/5 đến 15/6)
Sáng: 7h00’ - Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng - VP UBND tỉnh
- Họp nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý - Sở TN và MT
một số vụ việc tồn đọng về đất đai, khoáng
sản
Thứ Bảy
Sáng: - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy và - Các đơn vị liên
họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý quan
kiến nội dung các Đề án: Nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng
nhân dân các cấp; Đề án thực hiện Nghị
quyết Trung ương 6 khóa XII về y tế; Bảo
tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa:
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà
Tĩnh, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học
Phúc Giang và bàn một số nội dung về công
tác cán bộ (cả ngày)
Chủ Nhật
Sáng: - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch - Ban TĐ - KT tỉnh
Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018) (tại Hà Nội)
Chiều: - Giao ban Hiệp hội Doanh nghiệp - HH DN tỉnh
tỉnh
Sáng: - Đi kiểm tra tình hình triển khai thực - Ban TC Tỉnh ủy
hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại
một số địa phương, đơn vị
Chiều: - Làm việc với Đoàn công tác của Bộ - Sở Y tế
Y tế
- Giao ban BQL KKT tỉnh
- BQL KKT tỉnh
- Họp nghe bồi thường, hỗ trợ đối với nuôi - Sở NN và PTNT
trồng thủy sản tại huyện Nghi Xuân
Sáng: - Kiểm tra công tác GPMB Quốc lộ - Sở GT VT
15
- Họp nghe kết quả triển khai Đề án thu - Sở Xây dựng
gom, xử lý rác thải tại các địa phương
Chiều: - Kiểm tra Cụm công nghiệp
- Sở Công Thương
- Kiểm tra, làm việc về phương án thu hồi, - Sở NN và PTNT
cho thuê đất, rừng của Công ty Cao su Hà
Tĩnh
Sáng: - Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp - Sở GD và ĐT
10 THPT năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 06
- 07/6/2018)
Nội dung công việc

Lãnh đạo
Chủ trì

- Các Phó Chủ tịch
- Đ/c Sơn - PCT

- Chủ tịch, các PCT

- Đ/c Khánh - CT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đại diện lãnh đạo
UBND tỉnh
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCT
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- Tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu
gọi thi đua ái quốc
- Đi học tập kinh nghiệm một số mô hình
cánh đồng mẫu lớn và một số giống lúa tại
Thái Bình, Nam Định (từ ngày 06/6 đến hết
ngày 07/6)
Chiều: - Nghe dự thảo sửa đổi, bổ sung
Nghị quyết số 88 của HĐND tinh về hỗ trợ
đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh
nghiệp
Tối: 18h00’: - Giao ban Ngoại vụ các tỉnh
miền Trung lần thứ 9 tại Hà Tĩnh
Sáng: 07h00’: - Khai mạc lớp tập huấn
nghiệp vụ đối ngoại các tỉnh khu vực miền
Trung và CBCCVC các sở, ngành, huyện,
TP, TX của tình Hà Tĩnh
- Họp Ban Chỉ đạo 50 năm Chiến thắng
Đồng Lộc đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ; nghe báo cáo tổng thể chương
trình Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ
thuật đặc biệt kỷ niệm 50 Chiến thắng Đồng
Lộc
- 09h00’: Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại
giao
- Kiểm tra công tác GPMB đường ven biển
Chiều: - Họp nghe rà soát, thỏa thuận thống
nhất hướng tuyến đường sắt tốc độ cao trên
trục bắc - nam đoạn đi qua tỉnh Hà Tĩnh
Sáng: - Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh uỷ
tháng 6/2018
- Làm việc với Toàn án Nhân dân tỉnh
Chiều: - Làm việc với Đoàn đại sứ quán các
nước G4 (Canada, New Zealand, Thụy Sỹ,
Na Uy)
- Họp nghe Dự thảo Chính sách hỗ trợ
PTCN-TTCN đến năm 2025 và những năm
tiếp theo
- Họp nghe kết quả thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết 08NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn
Thứ Bảy
Sáng: - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018)
Chiều: - Giao ban UBND tỉnh nghe tình
hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Ban TĐ - KT tỉnh

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Sơn - PCT

- Sở KH và ĐT

- Đ/c Thắng - PCT

- Sở Ngoại vụ

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Ngoại vụ

- Đ/c Vinh - PCT

- Ban Chỉ đạo

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Ngoại vụ

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở GT VT
- Sở GT VT

- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Thắng - PCT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh – PCT

- Tòa án ND tỉnh
- Sở Ngoại vụ

- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Công Thương

- Đ/c Thắng - PCT

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Sơn - PCT

- Ban TĐ - KT tỉnh

- Chủ tịch, các PCT

- VP UBND tỉnh

- Chủ tịch, các PCT
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tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng
điểm
Chủ Nhật
Sáng: - Họp nghe Đề án “Phát triển giáo dục,
đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và
những năm tiếp theo” gắn vơi việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
Sáng: - Họp nghe báo cáo đề án hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo
- Làm việc với chủ đầu tư các nhà máy thủy
điện Hố Hô, Hương Sơn về thực hiện quy
định pháp luật liên quan đến vận hành công
trình thủy điện năm 2018
- Họp nghe báo cáo Đề án Một xã một sản
phẩm OCOP
Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần
- Họp nghe các nội dung thanh tra toàn diện
Chợ thành phố Hà Tĩnh
Sáng: - Hội nghị quán triệt Nghị quyết
Trung ương 7 khóa XII và các Nghị quyết
07, 08, 09 của Tỉnh ủy (Từ ngày 12/6 đến
hết ngày 13/6/2018)
- Làm việc với Toàn án Nhân dân tỉnh
Sáng: - Hội nghị rút kinh nghiệm về xử lý
tình huống an ninh trật tự
Chiều: - Họp nghe Đề án thực hiện Chương
trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2018
- 2020 và những năm tiếp theo; tháo gỡ
những vướng mắc trong công tác đấu thầu
tập trung vật y tế, hóa chất sinh phẩm
Sáng: - Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị
quyết 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của
Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp; sơ kết
Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận
Chiều: - Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh
Sáng: - Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 50
năm Chiến thắng Đồng Lộc (tại Hà Nội)
- Giao ban BQL KKT tỉnh
- Tiếp công dân định kỳ tháng 6
Chiều: - Giao ban Công tác GPMB tại thị xã
Kỳ Anh
- Làm việc với Công ty Tổng Công ty Thép
Việt Nam - CTCP về khu đất thu hồi tại Khu
đô thị Bắc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
Thứ Bảy

- Sở GD và ĐT

- Chủ tịch, các PCT

- Sở KH và CN

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Công Thương

- Đ/c Thắng - PCT

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Sơn - PCT

- TT + VP Tỉnh ủy
- Thanh tra tỉnh

- Đ/c Vinh - PCT
- Đ/c Sơn - PCT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Các Phó Chủ tịch

- Toàn án ND tỉnh
- Bộ CH QS tỉnh

- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Y tế

- Đ/c Vinh - PCT

- Ban TC Tỉnh ủy, - Các Phó Chủ tịch
Ban DV Tỉnh ủy

- Ban AT GT tỉnh

- Đ/c Thắng - PCT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh - PCT

- BQL KKT tỉnh
- Ban TCD
- Thị xã Kỳ Anh

- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Thắng - PCT

- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT
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Sáng: - Họp nghe Đề án Điều chỉnh quy
hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm
2025, định hướng đến năm 20135; Quy hoạch
bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
- Mít tinh kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí
Cách mạng Việt Nam; trao giải báo chí Trần
Phú năm 2017
Chủ Nhật
- Đồng chí Dương Tất Thắng - PCT UBND
tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức an
ninh và quốc phòng tại Hà Nội (từ ngày
17/6/2018 đến ngày 20/7/2018)
Sáng: - Dự khai trương phòng trưng bày,
giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã
- Từ ngày 18 đến 22/6: Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ
họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và các đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ Bảy
Sáng: - Giao ban UBND tỉnh
Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo
kết quả rà soát và phương án thu, quản lý, sử
dụng các nguồn thu trong trường học, cơ sở
giáo dục công lập và giao ban tuần
- Họp nghe đẩy mạnh xây dựng khu dân cư
NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; báo cáo kết quả
bước đầu xây dựng tua tuyến tham quan học
tập xây dựng NTM; tổng kết xây dựng khu
dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu
Sáng: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho
ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình,
dự án trọng điểm; báo cáo đề xuất dự án
Công viên trung tâm và khu đô thị Garden
Park, thành phố Hà Tĩnh
Sáng: - Gặp mặt đại diện báo chí địa
phương, Trung ương thường trú trên địa bàn
nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách
mạng Việt Nam và 50 năm Chiến thắng
Đồng Lộc
- Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xác
minh xác định đơn giá thuê đất của Công ty
Cổ phần ĐT và TM Ngân Hà
Chiều: - Nghe báo cáo Quy hoạch chung
khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển
Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040
Sáng: - Họp nghe quy hoạch các mỏ cát và

- Sở TN và MT

- Chủ tịch, các PCT

- Hội Nhà báo tỉnh

- Đ/c Vinh - PCT

- VP UBND tỉnh

- Liên minh HTX

- Đ/c Sơn - PCT

- VP Đoàn ĐBQH

- VP UBND tỉnh
- TT + VP Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT
- Đ/c Khánh - CT,
Đ/c Vinh - PCT

- VP BĐP NTM

- Đ/c Sơn - PCT

- VP UBND tỉnh, - Chủ tịch, các PCT
Sở KH và ĐT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Đ/c Khánh - CT,
Đ/c Vinh - PCT

- Thanh tra tỉnh

- Đ/c Sơn - PCT

- Sở Xây dựng

- Chủ tịch, các PCT

- Sở Xây dựng

- Đ/c Khánh - CT,
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các điểm tập kết cát xây dựng trên địa bàn
tỉnh
Chiều: - Đối thoại với các hộ dân liên quan
đến xử lý tồn đọng đất đai tại xã Phú Phong,
huyện Hương Khê
Sáng: - Họp, làm việc với Công ty BCG
nghe báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ
điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội
- Dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy
chế chấm điểm để phân loại, đánh giá cán
bộ là người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị
sự nghiệp và chủ tịch UBND các phường,
xã của thành phố Hà Tĩnh
Chiều: - Họp nghe báo cáo kiểm tra đề án
xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu
chí loại 2 và thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí
đô thị loại 3
- Làm việc với Công ty cổ phần thực vật
Trung ương (về xây dựng Văn phòng)
Thứ Bảy
Sáng: - Sơ kết công tác xây dựng Đảng
Công an tỉnh 06 tháng đầu năm 2018
Chiều: - Khánh thành Dự án Đầu tư hạ tầng
CCN Thái Yên, huyện Đức Thọ
Chủ Nhật
Sáng: - Giao ban UBND tỉnh
- Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
(từ ngày 25-27/6/2018)
Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần
- Họp nghe báo cáo các Dự án lĩnh vực thủy
sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn là cơ quan chủ quản, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư
Sáng: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh lần thứ 16 nghe tình hình kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2018
- Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp
lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu
vực quân sự
Chiều: - Họp nghe báo cáo rà soát, xử lý các
điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Kỳ
Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh
Sáng: - Tổng kết thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết 08NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn
Chiều: - Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XVII họp phiên thứ 21

Đ/c Sơn - PCT
- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT

- Sở KH và ĐT

- Chủ tịch, các PCT

- Thành ủy Hà Tĩnh

- Đ/c Vinh - PCT

- Đoàn kiểm tra

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở Xây dựng

- Đ/c Sơn - PCT

- Công an tỉnh

- Đ/c Khánh - CT

- Nhà đầu tư

- Chủ tịch, các PCT

- VP UBND tỉnh
- Sở GD và ĐT

- Chủ tịch, các PCT
- Đ/c Vinh - PCT

- TT + VP Tỉnh ủy
- Sở NN và PTNT

- Đ/c Khánh - CT
- Đ/c Sơn - PCT

- Ban TV Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

- Bộ CH QS tỉnh

- Đ/c Vinh - PCT

- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT

- VP Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

- VP HĐND tỉnh

- Chủ tịch, các PCT
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29

30

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới tỉnh
Chiều: - Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm
Chiến thắng Đồng Lộc
- Họp nghe phương án sửa đổi bổ sung Quyết
định 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014
của UBND tỉnh quy định chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh; thống nhất thực hiện
xử lý đất trước năm 1980
Sáng: - Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2018
- Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước
Chiều: - Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh
- Tọa đàm chuyên đề “Xây dựng phong
cách, tác phong người đứng đầu theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đợt 1
Thứ Bảy
Sáng: - Kiểm tra các dự án tại Khu kinh tế
Vũng Áng
Nơi nhận:

- VP BĐP NTM
- Ban Chỉ đạo

- Đ/c Khánh - CT,
Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCT

- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT

- UB KT Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

- Sở Tư pháp

- Đ/c Vinh PCT

- Bộ CH QS tỉnh
- ĐU Khối CCQ

- Đ/c Khánh - CT
- Đ/c Vinh - PCT

- VP BĐP NTM

- Đ/c Sơn - PCT

- BQL KKT tỉnh

- Đ/c Khánh - CT,
Đ/c Thắng - PCT

VĂN PHÒNG UBND TỈNH HÀ TĨNH

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, BTL Quân khu IV;
- Chánh, Phó VP/UB;
- http://dhtn.hatinh.gov.vn (để đăng tải)
- Các Tổ CV/VP; (để theo dõi, bố trí)
- Phòng QT-TV; (để theo dõi, bố trí)
- Lưu: VT, TKCT.
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