UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Rà soát, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý IV. Triển khai
kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19,
phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2022.
Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII.
- Quán triệt Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trình phê duyệt báo cáo Quy hoạch tỉnh thời
kỳ 2021-2025; giải ngân đầu tư công kế hoạch năm 2021; hoàn thiện và triển khai
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; cải cách hành chính, thu hút đầu
tư, tiếp tục thực hiện chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh
doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc,
đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Chú trọng triển khai các chính sách
an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; tiếp
tục triển khai 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 Đề án sản xuất vụ Đông. Tập trung công tác phòng, chống thiên
tai, dịch bệnh chăn nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng... Tập trung chỉ đạo triển khai
Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Giải quyết các vụ
việc tồn đọng; xử lý khiếu kiện, tiếp công dân; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội
phạm; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
*Có thể thay đổi, điều chỉnh theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19
Ngày
1
Thứ
Sáu

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Lãnh đạo
UBND tỉnh

Sáng:
- Họp trực tuyến về công tác giải phóng mặt - UBND thị xã Kỳ Anh - PCT TT Nguyễn
bằng các dự án Đường dây 500kV Nhiệt
Hồng Lĩnh

2

điện Quảng Trạch – Vũng Áng và Sân phân
phối điện 500kV Trung tâm điện lực Quảng
Trạch, Đường dây 500KV Quảng Trạch Dốc Sỏi
- Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri trực tuyến toàn - VP ĐBQH&HĐND
- PCT Đặng Ngọc
tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Sơn
Chiều:
- 14h: Làm việc với UBND thành phố Hà - UBND thành phố Hà - Chủ tịch, các PCT
Tĩnh nghe tình hình phát triển KTXH và đề Tĩnh
án phát triển thành phố Hà Tĩnh
2
Thứ
Bảy
3
Chủ
Nhật

4
Thứ
Hai

- Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực
lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ (1961-2021)
- Hội nghị BCH Trung ương (Từ ngày 04/10
đến ngày 07/10)
Sáng:
- Họp UBND tỉnh nghe Đề án và dự thảo
Nghị quyết xây dựng và phát triển KKT
Vũng Áng
Chiều:
- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh
- Tọa đàm, đối thoại tháo gỡ vướng mắc,
khó khăn cho các doanh nghiệp nhân kỷ
niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

- Ban Quản lý KKT - Chủ tịch, các PCT
tỉnh

- Sở Y tế
- Sở Công Thương

- Chủ tịch, các PCT
- PCT TT Nguyễn
Hồng Lĩnh

5
Thứ
Ba

Sáng:
- Họp nghe Quy hoạch chi tiết khu đô thị tại - Trung tâm PTQĐ và - Chủ tịch, các PCT
xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà
Kỹ thuật địa chính
Chiều: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác
Hà Nội
- Họp nghe về chính sách nông nghiệp, - Sở NN và PTNT
- PCT Đặng Ngọc
nông thôn gắn với xây dựng NTM giai
Sơn
đoạn 2021-2025

6
Thứ
Tư

Chiều:
- Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về Dự án - UBND thị xã Kỳ Anh
khu đô thị động lực vốn vay WB
- Làm việc với Cục thống kê, Viễn thông Hà - Sở NN và PTNT
Tĩnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở TTTT
thống nhất danh mục báo cáo Ngành nông
nghiệp thực hiện qua IOC của tỉnh

- PCT TT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

3

7
Chiều:
Thứ - Họp giải ngân đầu tư công
Năm

8
Thứ
Sáu

Sáng:
- Họp UBND tỉnh nghe tình hình KT-XH 9
tháng và soát xét các nội dung trình Ban
Thường vụ và kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Chiều:
- Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng doanh
nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhận
Việt Nam 13-10
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chúc mừng
doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh
nhận Việt Nam 13-10
- Họp nghe kết quả xác định giá trị tài sản
các khu đất tỉnh đã thu hồi, việc quản lý quỹ
đất và đấu giá đất; nghe tiến độ thực hiện công
tác điều tra, rà soát phê duyệt quỹ đất nông
nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

- Sở KH&ĐT

- Chủ tịch, các PCT

- Sở KH&ĐT + các - Chủ tịch, các PCT
đơn vị
- TT HTPTDN và XTĐ - Chủ tịch
+ Sở KH&ĐT
- TT HTPTDN và XTĐ - PCT TT Nguyễn
+ Sở KH&ĐT
Hồng Lĩnh
- Sở TN&MT

- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- Văn phòng + VP TU

- Chủ tịch, các PCT

- ĐH HT + VPTU

- Chủ tịch, PCT Lê
Ngọc Châu

9
Thứ
Bảy
10
Chủ
Nhật

11
Thứ
Hai

Sáng:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư
cấp ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành
phố, thị xã
Chiều:
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban
Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh và giao
ban tuần
- Họp nghe báo cáo điều chỉnh Quyết định
số 07/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh
- Họp xử lý các vi phạm theo kết luận
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại
huyện Lộc Hà, thanh tra đất Xuân Thành và
các nội dung tồn đọng đất đai (có Cty CP QL
và XD CT Giao thông tỉnh)

12
Thứ
Ba

Cả ngày:
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm - BCHQS tỉnh
- Chủ tịch
tập thể, cá nhân năm 2021
Sáng:
- Hội nghị trực tuyến tuyên dương doanh - TT Hỗ trợ PTDN và - Chủ tịch, các PCT

- Sở Kế hoạch và Đầu - PCT TT Nguyễn
tư, Sở Tài chính
Hồng Lĩnh
- Sở TN&MT
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

4

nghiệp nhân ngày DNVN 13-10
XTĐT + Sở KH&ĐT
Chiều:
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại các - Sở Công Thương
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Kiểm tra địa điểm xây dựng nhà máy xử lý - Sở TN&MT
rác; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường một
số cơ sở

13
Thứ
Tư

- Kỷ niệm Ngày Doanh nhân (13/10)
Sáng:
- Nghe về cơ chế, chính sách thực hiện Đề
án thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025
Chiều:
- Hội nghị giao ban công tác phối hợp Công an
- Quân sự - Biên phòng theo Nghị định số
03/2019/NĐ-CP của Chính phủ
- Họp nghe Đề án phát triển kinh tế tập thể,
HTX giai đoạn 2021-2025

Cả ngày:
Ban Thường vụ TU nghe và cho ý kiến:
- Nghị quyết về Phát triển các khu, cụm
công nghiệp, xây dựng Khu kinh tế Vũng
Áng trở thành động lực chính thúc đẩy phát
triển kinh tế nhanh và bền vững; Nghị quyết
14
về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả
Thứ
hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình
Năm
mới
- Đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh;
Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà
Tĩnh; Đề án về tích tụ ruộng đất và một số nội
dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XVIII

15
Thứ
Sáu

- PCT TT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

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

- BCHQS tỉnh

- Chủ tịch

- Sở Kế hoạch và Đầu
tư

- PCT Đặng Ngọc
Sơn
- Chủ tịch, các PCT

- Sở KH&ĐT, BQL
KKT.

- Trường ĐHHT, Sở
TN&MT, các đơn vị
liên quan

Sáng:
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Ban Tiếp công dân - Chủ tịch
tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tỉnh
công dân định kỳ
- Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã - VP NTM tỉnh
- PCT Đặng Ngọc Sơn
đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng
cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đợt 1 năm
2021
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho - Ban Tuyên giáo TU
- PCT Lê Ngọc Châu
đội ngũ cốt cán và giáo viên giáo dục công dân
ngành giáo dục năm 2021
- Kiểm tra, giao ban tiến độ, GPMB các dự - BQL KKT, UBND thị - PCTTT Nguyễn
án trọng điểm trên địa bàn KKT Vũng Áng, xã Kỳ Anh
Hồng Lĩnh

5

thị xã Kỳ Anh: Nhà máy NĐVAII, đường
dây 500kv mạch 3
Chiều:
- Làm việc với Sở Giao thông vận tải
- VP + Sở GTVT

- Chủ tịch, các PCT

16
Thứ
Bảy
Sáng:
- Họp Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực - VP ĐBQH + HĐND
17
Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo
Chủ
UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Nhật
làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

18
Thứ
Hai

19
Thứ
Ba

20
Thứ
Tư

Sáng:
- Diễn tập Phòng chống bão lụt - Tìm kiếm
cứu nạn năm 2021 huyện Đức Thọ
Chiều:
- Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.
- Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp
tỉnh năm 2021
- Họp Hội đồng định giá đất
Sáng:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến
ban hành Nghị quyết về:
- Phát triển các khu, cụm công nghiệp, xây
dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành động
lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh
và bền vững;
- Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình
mới
Chiều:
- Kiểm tra công tác chuẩn bị các dự án
trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng
- Họp nghe Kế hoạch chuyển đổi số ngành
Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030

- Chủ tịch, các PCT

- BCHQS tỉnh + huyện - Chủ tịch, PCT Đặng
Đức Thọ
Ngọc Sơn
- VP + VP TU
- Sở Công Thương
- Sở TC, TN&MT

- Chủ tịch
- PCTTT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn
- Chủ tịch, các PCT

- Ban Quản lý KKT tế

- Sở Kế hoạch và Đầu
tư
- BQL KKT, TX Kỳ - PCTTT Nguyễn
Anh, Tổ công tác
Hồng Lĩnh
- Sở TN&MT
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)
- Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (Đợt 1:
Họp trực tuyến từ ngày 20/10 đến ngày
03/11/2021)
Sáng:
- Làm việc với huyện Hương Sơn
- VP + UBND huyện - Chủ tịch, các PCT

6

Hương Sơn
Chiều:
- Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính - Ngân hàng Chính
sách xã hội Quý IV
sách xã hội
- Họp Hội đồng thẩm định nghề, làng nghề - Sở NN và PTNT
truyền thống
Sáng:
- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid
-19 tại các chợ, Trung tâm Thương mại, Siêu
thị, Cửa hàng Xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1
và tình hình đảm bảo cung ứng hàng hóa
thiết yếu cho phòng chống dịch Covid-19
- Nghe kết quả thực hiện lập quy hoạch sử
21
dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử
Thứ
dụng đất năm 2021 cấp huyện
Năm
Chiều:
- Họp nghe dự thảo Quy định Ban hành quy
định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ địa phương trên
địa bàn tỉnh
- Làm việc đối thoại với Công ty CP SIMCO
Sông Đà và Luật sư của Công ty

22
Thứ
Sáu

Sáng:
- Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo
vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án,
vụ việc và Chỉ thị số 04-CT/TW, Kết luận
05-CT/TW của Ban Bí thư TW
- Họp nghe dự thảo Quy định một số nội
dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp
giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây
dựng trên địa bàn tỉnh
Chiều:
- Họp nghe báo cáo về kết quả khảo sát, đầu
tư của VSIP Group
- Tổng kết Luật HTX năm 2012

- PCTTT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- Sở Công Thương, Sở - PCTTT
Y tế
Hồng Lĩnh

- Sở TN&MT

- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- Sở GTVT

- PCTTT
Hồng Lĩnh

- Sở Tài chính

- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- Ban Nội chính TU

- Chủ tịch, PCT Đặng
Ngọc Sơn

- Sở Xây dựng

- PCTTT
Hồng Lĩnh

- BQL KKT,
KH&ĐT
- Sở KH&ĐT

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần

- VP + VP Tỉnh uỷ

Nguyễn

Nguyễn

Sở - PCTTT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

23
Thứ
Bảy
24

Nguyễn

- Chủ tịch

7

Chủ
Nhật

25
Thứ
Hai

Sáng:
- Giao ban BCS Đảng, tập thể lãnh đạo UBND - Văn phòng
- Chủ tịch, các PCT
tỉnh
Chiều:
- Làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du - VP + Sở VH, TT và - Chủ tịch, các PCT
lịch
DL

26
Thứ
Ba

Sáng:
- Làm việc với thị xã Kỳ Anh
- UBND TX Kỳ Anh
- Chủ tịch, các PCT
Chiều:
- Kiểm tra, giao ban tiến độ, GPMB các dự - BQL KKT, UBND thị - PCTTT Nguyễn
án trọng điểm trên địa bàn KKT Vũng Áng, xã Kỳ Anh
Hồng Lĩnh
thị xã Kỳ Anh: Nhà máy NĐVAII, đường
dây 500kv mạch 3

27
Thứ
Tư

Sáng:
- Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai - Ban Tuyên giáo TU
Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
Chiều:
- Làm việc với các sở, ban ngành có liên - Sở GTVT, Sở Nội vụ
quan về quản lý bến xe Hà Tĩnh
- Xử lý vướng mắc Dự án Tổ hợp biệt thự - Sở TN&MT
nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Vinpearl
Cửa Sót tại huyện Lộc Hà

Sáng:
- Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực
hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002
của BCH TW về tiếp tục đổi mới, phát triển
28 và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Thứ Chiều:
Năm - Tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức
tiềm năng kết nối hàng hóa từ Lào, khu vực
Bắc Trung bộ với các vùng kinh tế trọng
điểm qua cảng Vũng Áng – Sơn Dương Hà
Tĩnh”
Sáng:
- Làm việc với huyện Đức Thọ
29
Thứ
Sáu

- Chủ tịch, các PCT

- PCTTT Nguyễn
Hồng Lĩnh
- PCT Đặng Ngọc
Sơn

- VP TU + Sở KH&ĐT - Chủ tịch, các PCT
+ Liên minh HTX tỉnh

- Ban QL KKT tỉnh, Sở - PCTTT
KH&ĐT
Hồng Lĩnh

Nguyễn

- VP + UBND huyện - Chủ tịch, các PCT
Đức Thọ

Chiều:
- Họp nghe và thống nhất phương án xử lý - Sở TN&MT
một số nội dung, kiến nghị liên quan đến thu
gom, vận chuyển, xử lý rác.

- PCT Đặng Ngọc
Sơn
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30
Thứ
Bảy
31
Chủ
Nhật

Cả ngày:
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VP + VP ĐĐBQH và - Chủ tịch, các PCT
XVIII (cả ngày)
HĐND tỉnh

