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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Các công việc tập trung chỉ đạo:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội tháng 5 và Quý 2 năm 2019.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 129 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).
- Chỉ đạo thu hoạch nhanh vụ Xuân năm 2019; chuẩn bị các điều kiện triển
khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi
xã một sản phẩm; đảm bảo an sinh xã hội; phong trào thi đua xây dựng khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống
dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán,
phòng, chống cháy, nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
- Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết năm học 2018 - 2019.
- 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; tăng cường
công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.
- 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.
2. Dự kiến lịch làm việc:
Ngày
1
2

Nội dung công việc
Nghỉ Lễ 01/5
Sáng: 7h00’: - Lễ Chào cờ đầu tháng

Cơ quan
Chuẩn bị

Lãnh đạo
Chủ trì

- VP Đoàn ĐBQH - - Chủ tịch, các PCT
HĐND - UBND
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- Dự Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 do
Trung ương tổ chức (cả ngày)
Chiều: - Kiểm tra sản xuất Nông nghiệp
Sáng: - Họp nghe công tác đấu giá tài sản,
đấu giá khoáng sản
Chiều: - Kiểm tra và làm việc liên quan đến
giá đất thuộc dự án chỉnh trang đô thị phía
đông kênh N1-9
Thứ Bảy: (Làm bù nghỉ Lễ 30/4 và 01/5)
Sáng: - Họp nghe báo cáo công tác bảo vệ
môi trường của huyện Hương Khê
Chiều: - Họp Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh phiên thứ 31
Chủ Nhật
Sáng: - Giao ban UBND tỉnh nghe kinh tế xã
hội tháng 4 năm 2019, triển khai nhiệm vụ
tháng 5 năm 2019
Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ giao ban tuần
- Giao ban BQL Khu kinh tế tỉnh
- Họp xử lý vướng mắc trong công tác bồi
thường, GPMB đối với dự án Đầu tư xây
dựng hạ tầng khu TMDV và dân cư phía đông
nam huyện Kỳ Anh
Sáng: - Họp BTV Tỉnh ủy (cả ngày)
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng GD QPAN
- Nghe kế hoạch tổ chức cuộc thi khu dân cư
NTM kiểu mẫu lần thứ 2
Chiều: - Kiểm tra công tác phòng cháy chữa
cháy rừng tại một số địa phương, đơn vị
Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đề
án chi tiết sáp nhập xã của một số huyện,
thành phố, thị xã theo Nghị quyết 37 của Bộ
Chính trị và Nghị quyết 653 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (cả ngày)
Chiều: - Đoàn liên ngành Trung ương làm
việc với Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện
Quyết định 221 của Ban Bí thư về quy chế
phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ
quan quản lý Nhà nước cùng cấp
Sáng: - Làm việc với ngành giáo dục và nội
vụ về Giáo viên
- Hội thảo khoa học quốc tế Nghiên cứu giá
trị di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-XX của dòng
họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc
Chiều: - Hội thảo Tổng kết thực hiện Quy
định 185 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm
vụ trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- Làm việc với Đại sứ Vương quốc Bỉ

- Sở KH và ĐT

- Đ/c Khánh - CT

- Sở NN và PTNT
- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Sơn - PCT

- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT

- Huyện Hương Khê - Đ/c Sơn - PCT
- VP Đoàn ĐBQH HĐND - UBND

- Chủ tịch, các PCT

- VP Đoàn ĐBQH - - Chủ tịch, các PCT
HĐND - UBND
- VP Tỉnh ủy
- BQL KKT tỉnh
- Sở TN và MT

- Đ/c Khánh - CT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT

- VP Tỉnh ủy
- Bộ CHQS tỉnh
- VP NTM

- Ban TV Tỉnh ủy
- Đ/c Vinh - PCTTT
- Đ/c Sơn - PCT

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Sơn - PCT

- Sở Nội vụ

- Chủ tịch, các PCT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh - PCTTT

- Sở GD và ĐT

- Chủ tịch, các PCT

- Sở KH và CN, - Đ/c Vinh - PCTTT
Viện Nghiên cứu
Hán nôm
- Ban TG Tỉnh ủy
- Đ/c Vinh - PCTTT

- Đ/c Sơn - PCT
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Tối: - Lễ cầu siêu các liệt sỹ chuyên gia và - Sở Ngoại vụ, Ban
quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào QLDA liên quan
- Bộ CH QS tỉnh
Sáng: - Họp nghe phương án quy hoạch Công - Sở Xây dựng
viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng
Garden Park City, TP Hà Tĩnh
- Lễ an táng hài cốt liệt sỹ chuyên gia và quân - Bộ CH QS tỉnh
tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
- Họp BCĐ cấm chất nổ, xung điện trong khai - Sở NN và PTNT
thác thủy sản
Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với - Bộ CH QS tỉnh
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK 4
- Họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 - Sở GD và ĐT
Thứ Bảy
Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với - Sở Nội vụ
lãnh đạo Bộ Nội vụ
Chủ Nhật
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh họp Trung - VP Đoàn ĐBQH ương (từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2019)
HĐND - UBND
Sáng: - Họp Hội đồng sáng kiến tỉnh
- Sở KH và CN
- Kiểm tra công tác GPMB đường ven biển, - Sở GTVT
cầu Cửa Hội
Sáng: - Làm việc với Sở Công Thương về - Sở Công Thương
công tác khuyến công
- Họp giải quyết vướng mắc về cải tạo, mở - Sở TN và MT
rộng kho lưu trữ tài liệu của Văn phòng đăng
ký sử dụng đất
Sáng: - Tiếp công dân tháng 5/2019
- Ban TCD tỉnh
- Kiểm tra, làm việc với Ban Quản lý Cửa - BQL KKT tỉnh
khẩu Cầu Treo
- Họp tổng kết công tác phòng chống thiên tai, - Sở NN và PTNT
tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm
vụ năm 2019
Sáng: - Tuyên dương học sinh giỏi năm học - Sở GD và ĐT
2018 - 2019
- Nghe báo cáo nội dung kịch bản phim Chân - Sở VHTTDL
dung Đại thi hào Nguyễn Du
- VP Tỉnh ủy
Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng: - Khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ - Ban QL dự án
về thăm Hà Tĩnh
Chiều: - Thường trực HĐND tỉnh họp phiên - VP Đoàn ĐBQH thứ 32 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND - UBND
HĐND tỉnh khóa XVII
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, - Các cơ quan liên
UBMT Tổ quốc tỉnh làm việc với Đoàn đại quan
biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc
hội khóa XIV
Thứ Bảy

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

- Đ/c Vinh - PCTTT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCTTT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT
- Đ/c Vinh - PCTTT
- Đ/c Vinh - PCTTT
- Chủ tịch, các PCT
- Chủ tịch, các PCT
- Chủ tịch, các PCT
- Chủ tịch, các PCT
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- Hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Chủ Nhật
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Đoàn Đại biệu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp
thứ 7, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 20/5 đến
ngày 14/6/2019)
Sáng: - Họp bàn xử lý chống lấn chiếm đất
Quốc phòng
Chiều: - Kiểm tra tiến độ một số dự án tại
Khu kinh tế Vũng Áng
- Sáng: - Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới
không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không
thuốc lá
- Họp nghe tiền khai thác khoáng sản đối với
các mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản
Chiều: - Họp Hội đồng KH và CN tỉnh
- Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường
cao tốc Bắc Nam
Sáng: - Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm
thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa
học và công nghệ công lập
- Dự Kỷ niệm 25 năm quan hệ giữa IFAD với
Việt Nam với lĩnh vực phát triển nông nghiệp
nông thôn
- Kiểm tra một số cụm công nghiệp
- Dự hội thảo xây dựng khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu, vườn mẫu điểm tại huyện
Thạch Hà
Chiều: - Hội thảo góp ý các Quy chế hoạt
động và kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ
Phát triển KH và CN, Ban Kiểm soát
Sáng: - Hội thảo về Dịch vụ công trực tuyến
và tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu
chính công ích
- Kiểm tra, làm việc về Dự án FHS
- Họp nghe kết quả thực hiện một số nội dung
tồn đọng về đất đai; giải quết kiến nghị liên
quan đến chuyển nhượng đất tại phường Sông
Trí, thị xã Kỳ Anh
Sáng: - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng
5/2019
- Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 06 của TTCP
về Quỹ tín dụng Nhân dân
- Kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Cẩm Bình
và Thạch Hạ
Thứ Bảy

- VP Đoàn ĐBQH HĐND - UBND
- BCH Quân sự tỉnh - Đ/c Sơn - PCT
- BQL KKT tỉnh

- Đ/c Thắng - PCT

- Sở Y tế

- Đ/c Vinh - PCTTT

- Sở TN và MT

- Đ/c Sơn - PCT

- Sở KH và CN
- Sở GT VT
- Sở KH và CN

- Đ/c Vinh - PCTTT
- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Vinh - PCTTT

- Ban QL dự án

- Đại diện lãnh đạo
UBND tỉnh

- Sở Công Thương
- VP BĐP NTM

- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT

- Sở KH và CN

- Đ/c Vinh - PCTTT

- Các cơ quan liên - Đ/c Vinh - PCTTT
quan
- BQL KKT tỉnh
- Sở TN và MT

- Đ/c Thắng - PCT
- Đ/c Sơn - PCT

- Ban TG Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh - PCTTT

- Ngân hàng NN

- Đ/c Thắng - PCT

- VP BĐP NTM

- Đ/c Sơn - PCT

4

26
27

28

29

30

31

Sáng: - Hội thảo Kỷ niệm 100 năm ngày sinh
Nhà thơ Huy Cận
Chủ Nhật
Chiều: - Giao ban BQL KKT tỉnh
Sáng: - Làm việc nghe Quy hoạch chi tiết
Trung tâm Logistics Vũng Áng
- Khai giảng lớp cập nhật kiến thức QPAN
- Họp nghe kết quả triển khai thực hiện đề án
thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương
Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với
lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy
Chiều: - Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết 13 - NQ/TW khóa IX về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh
tế tập thể
Sáng: - Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (từ
30 đến ngày 31/5/2019)
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo
Quy định số 11-QĐ/TW
Chiều: - Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới, đô
thị văn minh, giảm nghèo bền vững và
chương trình OCOP tỉnh
Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các
cơ quan Khối nội chính và giao ban tuần

- Sở VH TT và DL

- Đ/c Vinh - PCTTT

- BQL KKT tỉnh
- Đ/c Thắng - PCT
- Quỹ ĐT PT, Sở - Đ/c Thắng - PCT
GT VT
- Bộ CH QS tỉnh
- Đ/c Vinh - PCTTT
- Sở TN và MT
- Đ/c Sơn - PCT
- VP Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh - PCTTT

- VP Tỉnh ủy

- Các Phó Chủ tịch

- Sở GD và ĐT

- Đ/c Vinh - PCTTT

- Ban TCD tỉnh

- Đ/c Sơn - PCT

- VP BĐP NTM, Sở - Các Phó Chủ tịch
LĐ TB và XH
- VP Tỉnh ủy

- Đ/c Vinh - PCTTT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, BTL Quân khu IV;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- 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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