PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/ /2022 của UBND tỉnh)
TT

Nội dung

Thời gian
hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới
hành chính thành phố Hà Tĩnh

Quý IV/2022

Sở Nội vụ

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và
Đầu tư; UBND thành phố,
UBND các huyện: Thạch Hà,
Cẩm Xuyên

2

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố
Hà Tĩnh và vùng phụ cận

Quý III/2022

Sở Xây dựng

UBND thành phố, UBND các
huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên,

2022 - 2023

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

UBND thành phố, Sở Tài chính,
các sở ngành liên quan

Quý II/2022

UBND thành
phố

Sở Nội vụ

Quý II/2022

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Sở Kế hoạch
và Đầu tư; UBND thành phố;
UBND huyện Cẩm Xuyên

6/2022

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường; UBND thành
phố

Sở Xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND
thành phố; UBND các huyện:
Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà

3

4

Xúc tiến triển khai dự án Hạ tầng ưu
tiên và phát triển đô thị thích ứng với
biến đổi khí hậu tại thành phố Hà Tĩnh
bằng nguồn vốn ODA
Kiện toàn, sáp nhập các đơn vị trực
thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu
quả

5

Phương án Nâng cấp nhà máy xử lý rác
thải tại huyện Cẩm Xuyên

6

Rà soát, tham mưu phương án xử lý các
dự án đầu tư chậm tiến độ, tránh lãng
phí quỹ đất của thành phố

7

Quy hoạch nghĩa trang tập trung cho
thành phố và vùng phụ cận

8/2022

Ghi chú

2

8

Phân cấp cho thành phố thực hiện việc
quản lý thu thuế đối với các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn có
vốn đăng ký đến 20 tỷ đồng

9

Lập quy hoạch sử dụng đất của Thành
phố và các huyện phụ cận giai đoạn
2021 – 2030

10

Đề án đô thị thông minh giai đoạn 20222025, định hướng đến năm 2030

11

Xây dựng kế hoạch ngầm h a hệ thống
điện lực, hệ thống vi n thông

6/2022

Cục Thuế tỉnh

Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và
Đầu tư

6/2022

Sở Tài nguyên
và Môi trường

UBND thành phố; UBND các
huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên,
Lộc Hà

6/2022

UBND thành
phố Hà Tĩnh

Các Sở: Thông tin và Truyền
thông; Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính;

12/2022

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông;
UBND thành phố; Điện lực Hà
Tĩnh; các đơn vị vi n thông

12

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi các trạm
BTS dây néo thành các trạm có yếu tố
thân thiện môi trường

2022

UBND thành
phố Hà Tĩnh

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Hướng dẫn chuyển đổi một số trường
công lập sang mô hình trường công lập
tự chủ về tài chính theo lộ trình

5/2022

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Các Sở: Tài chính, Nội vụ;
UBND thành phố

14

Tham mưu, lồng ghép các chương trình,
dự án, các nguồn vốn để hỗ trợ phát
triển nông nghiệp đô thị, đặc biệt là việc
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và
ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng
trọt, chăn nuôi

Thường xuyên

Sở Nông nghiệp Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
và PTNT
chính; UBND thành phố

3
15

Triển khai trồng 100.000 cây xanh đô
thị thành phố

Thường xuyên

UBND thành
phố

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT,
Xây dựng, Tài chính

16

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ các
chợ: Bắc Hà, Cầu Đông; Chuyển đổi
Ban Quản lý chợ Thành phố từ đơn vị
sự nghiệp sang Công ty cổ phần

2022-2023

UBND Thành
phố

Các Sở: Tài chính, Công
Thương, Kế hoạch và Đầu tư

17

Hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh CCN
Thạch Đồng và khu vực phụ cận

Quý II/2022

UBND Thành
phố

Các Sở: Xây dựng, Công
Thương

18

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng CCN Thạch
Đồng theo quy hoạch được phê duyệt

2022 - 2023

UBND Thành
phố

19

Phương án chuyển đổi Cụm công
nghiệp Bắc Quý

Quý II/2022

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Công Thương
Các Sở: Xây dựng, Công
Thương, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính

21

Hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu,
ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển
đổi số trong phát triển nông nghiệp đô
thị

Hàng năm

Sở Khoa học và
Công nghệ

Các Sở: Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Tài chính;
UBND Thành phố

22

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc
thực hiện Đề án (hàng năm; 4 năm)

Hàng năm

UBND thành
phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở,
ngành liên quan

