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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hà Tĩnh, ngày   31  tháng  10  năm 2019 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019 

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

1. Các công việc tập trung chỉ đạo: 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế 

hoạch năm 2020. 

- Đẩy mạnh sản xuất vụ Đông và xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp năm 

2020. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

châu Phi; phòng, chống thiên tai; chủ động phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu 

nạn, cứu hộ; tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Triển khai Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2026. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm Ngày truyền thống 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân", Ngày Nhà giáo 

Việt Nam. 

- Tăng cường cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tạo điều 

kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; tôn vinh doanh 

nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; tăng 

cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.  

- Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách; tiếp tục huy động các nguồn lực 

phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ 

bản; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, tiến 

độ các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có chủ trương đầu tư; tập trung 

đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, đảm 

bảo nâng tỷ lệ trên 95%, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người 

đứng đầu để giải ngân nguồn vốn chậm tiến độ. 

- 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 đảm bảo an sinh 

xã hội; thực hiện tốt chính sách với người có công. 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 Nội dung công việc 
Cơ quan 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

Chủ trì 

1 
Sáng: - 7h30’: Lễ chào cờ đầu tháng 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

- Chủ tịch, các PCT 
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- 8h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Đoàn công tác của Bộ Kinh tế, Lao động và 

Y tế, Bang Mecklengburg - Vorpromern, 

Cộng hòa LB Đức 

- Làm việc với Công ty Danvit Expres 

(Cộng hòa Séc) 

- Kiểm tra sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP 

Chiều: -13h30: Giao ban Ban Cán sự Đảng, 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

- Tham dự Lễ khai trương chính thức Trung 

tâm Ngoại ngữ MV, Lễ khai giảng khóa 

1911MV4; dự lễ hội phong thái Đức 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Sở Công Thương 

 

- VP BĐP NTM 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

- Sở Ngoại vụ 

- Đ/c Hưng - CT, 

Đ/c Vinh - PCTTT 

 

 

- Đ/c Hưng - CT, 

Đ/c Thắng - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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Thứ Bảy:  

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và giao 

ban tuần 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Thường trực Huyện ủy Can Lộc về kế hoạch 

Kỷ niệm 550 năm Truyền thống huyện 

Thiên Lộc - Can Lộc; nghe báo cáo về Dự 

án nhà máy sản xuất vật liệu sử dụng tro xỉ 

có sẵn tại tỉnh Hà Tĩnh 

 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

- VP Tỉnh ủy 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 
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Chủ Nhật: 

Sáng: - Họp Hội đồng thi nâng ngạch công 

chức hành chính và thăng hạng viên chức 

hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch 

chuyên viên chính tỉnh năm 2019 

 

- Sở Nội vụ 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 
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Sáng: - Làm việc với Huyện ủy Lộc Hà về 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của 

Bộ Chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU 

ngày 07/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh 

- Kiểm tra phòng, chống Dịch tả lợn châu 

phi tại một số địa phương 

Chiều: - Dự trao thưởng chuyên án ma túy 

- Họp nghe dự án kênh trục Sông Nghèn 

- Họp nghe báo cáo về việc quy hoạch Dự án 

mỏ Cricit tại Hương Sơn 

- BTV Huyện ủy 

Lộc Hà 

 

 

 

- Sở NN và PTNT 

 

- Bộ CH BĐ BP 

- BQL dự án 

- Sở TN và MT 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

- Đ/c Sơn - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 
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- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham gia 

Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp chiến lược 

Đại hội Đảng khóa XIII (Từ ngày 

05/11/2019 đến 20/01/2020) 

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững và OCOP tỉnh 

Chiều: - Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

tiếp nhận công chức 

- Kiểm tra một số cụm công nghiệp trên địa 

 

 

 

 

- TT Ban Chỉ đạo 

 

 

- Sở Nội vụ 

 

- Sở Công Thương 

 

 

 

 

- Các Phó Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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bàn tỉnh 

- Họp nghe triển khai Kết luận của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

- Sở NN và PTNT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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Sáng: - Hội nghị giao ban công tác báo chí 

- Làm việc về Dự án BIIG2 

- Họp nghe tình hình khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không khai báo IUU 

Chiều: - Họp nghe xử lý các trạm BTS 

- Kiểm tra các dự án về lĩnh vực nông 

nghiệp và tài nguyên môi trường  

- Ban TG Tỉnh ủy 

- Ban QL DA 

- Sở NN và PTNT 

 

- Sở TT và TT 

- Sở NN và PTNT, 

Sở TN và MT 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

- Đ/c Thắng - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

- Đ/c Sơn - PCT 
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Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và triển khai Ngày Pháp 

luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019 

- Kiểm tra tiến đô GPMB các dự án tại thị 

xã Kỳ Anh 

- Kiểm tra phòng, chống Dịch tả lợn châu 

phi tại một số địa phương 

Chiều: - Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra 

và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện dân 

chủ cơ sở cụm các tỉnh Bắc Trung bộ 

- Làm việc với Tập đoàn Hoành Sơn về các 

dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng 

- Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát môi 

trường 

- Sở Tư pháp 

 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

- Sở NN và PTNT 

 

- Ban DV Tỉnh ủy 

 

 

- BQL KKT tỉnh 

 

- Sở TN và MT 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đại diện Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

các cơ quan trong Khối nội chính 

- Làm việc về Dự án Nhiệt điện 2 

- Họp nghe báo cáo tình hình các dự án có 

mục đích đất ở, hạ tầng đất ở; phương án xử 

lý một số khu đất do Trung tâm phát triển quỹ 

đất quản lý 

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện Hương 

Khê 

- Ban NC Tỉnh ủy 

 

- BQL KKT tỉnh 

- Sở TN và MT 

 

 

 

- VP Tỉnh ủy 

- Huyện H. Khê 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT  

 

 

 

- Ban TV Tỉnh ủy 

- Đ/c Sơn - PCT 
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Thứ Bảy 

Sáng: - Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi 

đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ 

VI giai đoạn 2014 -2019 

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy dự họp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

- Hội CCB tỉnh 

 

 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 

10 
Chủ Nhật 

Sáng: - Giao ban Ban Cán sự Đảng, Lãnh 

đạo UBND tỉnh 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

- Chủ tịch, các PCT 
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- Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

đi khảo sát các mô hình đổi mới sáng tạo tại 

các tỉnh: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, 

Tuyên Quang, Hà Giang (từ ngày 11/11 đến 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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ngày 17/11/2019) 

Chiều: - Làm việc nghe phương án phát 

triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

để tích hợp vào quy hoạch tỉnh 

 

- Sở Công Thương 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

12 

Sáng: - Họp BCĐ Đổi mới giáo dục và Đào 

tạo Hà Tĩnh 

- Làm việc với các nhà đầu tư đề xuất đầu tư 

điện khí trên địa bàn KKT Vũng Áng 

Chiều: - Làm việc về các nội dung tồn đọng 

thị xã Kỳ Anh 

- Sở GD và ĐT 

 

- BQL KKT tỉnh 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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Sáng: - Làm việc với Ban Quản lý Cửa khẩu 

Cầu Treo 

Chiều: - Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh 

- BQL KKT tỉnh 

 

- Sở GT VT 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước 

Kỳ họp thứ 12 (Từ ngày 14 đến 20/11/2019) 

Sáng: - Làm việc với FHS về xử lý tro, xỉ 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

- BQL KKT tỉnh 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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Sáng: - Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp công dân định kỳ (cả ngày) 

- Họp nghe Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo 

nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

- Ban TCD tỉnh 

 

 

- BH XH tỉnh 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 
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Thứ Bảy  

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang tham gia các hoạt động 

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại nơi cư 

trú (ngày 16/11/2019 và ngày 17/11/2019) 

Chiều: - Giao ban Ban Cán sự Đảng, Lãnh 

đạo UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 
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Chủ Nhật 

Sáng: - Làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư 

Đài Loan 

Chiều: - 17h30’: Lễ an vị tượng thờ các 

danh nhân tại Văn Miếu Hà Tĩnh 

 

- Sở KH và DT 

 

- UBND Thành phố 

 

- Đ/c Hưng - CT, 

Đ/c Thắng - PCT 

- Đ/c Vinh - PCTTT 
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- Hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân” 

Sáng: - Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo các nội 

dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

- Giao ban công tác GPMB thị xã Kỳ Anh 

- Họp nghe báo cáo kết quả thanh tra Dự án 

Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa 

Chiều: - Hội nghị giao ban và tập huấn Cụm 

thi đua Hội LHPN các tỉnh Bắc Trung bộ 

-Họp nghe Dự thảo Tờ trình và Dự thảo 

Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức 

và một số nội dung, mức chi thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

- Sở Nội vụ 

 

- Thị xã Kỳ Anh 

- Thanh tra tỉnh 

 

- Hội LH PN tỉnh 

 

- Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT  

 

- Đ/c Thắng - PCT 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 
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- Họp nghe kết quả thực hiện  Kết luận thanh 

tra, kiểm tra và rà soát quỹ đất đầu tư tại khu 

du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân 

- Sở TN và MT - Đ/c Sơn - PCT 

19 

Sáng: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

về dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 1) trình 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nội 

dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh khóa XVII 

- Làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh 

Chiều: - Họp nghe Sở LĐ TB và XH báo 

cáo các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

- Họp cho ý kiến về Dự thảo Tờ trình và 

Nghị quyết về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2020; quy hoạch tỉnh giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Họp nghe báo cáo ĐTM Dự án Khu du 

lịch biển Xuân Thành 

- Tiểu ban VK ĐH, 

VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

 

- Tòa án ND tỉnh 

- Sở LĐ TB và XH 

 

- Sở KH và ĐT 

 

 

 

 

- Sở TN và MT 

- Các Phó Chủ tịch 

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT  

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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- Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11) 

Sáng: - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 

- Họp nghe Sở Tài chính báo cáo các nội 

dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

- Họp nghe Đề án công nhận thị trấn Nghèn 

đạt đô thị loại IV 

- Họp triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 

2020; Tổng kết công tác chăn nuôi 2019, 

triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi 

2020 

Chiều: - Họp nghe Sở Y tế báo cáo các nội 

dung trình kỳ họp HĐND tỉnh 

- Họp Tổ Công tác kiểm tra, chỉ đạo, giải 

quyết đất đai cho các cơ sở tôn giáo 

 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

- Sở Tài chính 

 

- Huyện Can Lộc 

 

- Sở NN và PTNT 

 

 

 

- Sở Y tế 

 

- Sở TN và MT 

 

 

- Đại diện Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

21 

Sáng: - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 11 và các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung 

ương mới ban hành theo Kế hoạch 201-

KH/TU (cả ngày) 

- Ban TG Tỉnh ủy  - Các Phó Chủ tịch 

22 

Sáng: - Lễ phát động Tháng hành động quốc 

gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 

- Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xác 

minh khiếu nại của Công ty Cổ phần xây 

dựng 1 Hà Tĩnh 

Chiều: - Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy 

- Họp nghe Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh 

đạt đô thị loại III 

- Kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn 

vị liên quan về thu hồi đất, chấm dứt dự án 

- Sở Y tế 

 

- Thanh tra tỉnh 

 

 

- Ban TG Tỉnh ủy 

- Thị xã Kỳ Anh 

 

- Sở TN và MT 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 
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đầu tư 

23 

Thứ Bảy 

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần 

Chiều: - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe 

tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 6 khóa XII, các chủ trương, 

nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, y tế 

 

- VP Tỉnh ủy 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

- Đ/c Hưng - CT 

- Chủ tịch, các PCT 

24 
Chủ Nhật 

Sáng: - Họp UBND tỉnh thông qua các nội 

dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

- Chủ tịch, các PCT 

25 

Sáng: - Họp cho ý kiến về Dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 

đối với công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại BQL KKT tỉnh 

- Họp Hội đồng Xét chuyển ngạch tương 

đương và bổ nhiệm Thanh tra viên 

Chiều: - Họp nghe kết quả thanh tra, kiểm tra 

giá đất cụ thể 

- Sở Nội vụ, BQL 

KKT tỉnh 

 

 

- Thanh tra tỉnh 

 

- Sở TN và MT 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

26 

Sáng: - Họp nghe Báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 

2019; nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 

2020 

- Kiểm tra một số xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 

Chiều: - Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp 

thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ 

- Sở KH và ĐT 

 

 

 

- VP BĐP NTM  

 

 

- Công an tỉnh 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đại diện Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

27 

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày 

lễ lớn năm 2020 và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh 

- Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 

năm 2019 của Quân khu IV 

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động các Ban 

chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2019 và 

triển khai công THADS năm 2020 

Chiều: - Hội nghị kết luận địa bàn lập bản 

đồ quy tập hài cốt liệt sỹ 

- Họp nghe Báo cáo kết quả thực hiện dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

- Ban TG Tỉnh ủy 

 

- Bộ CH QS tỉnh 

 

- Cục THADS 

 

 

- Bộ CH QS tỉnh 

 

- Sở Tài chính 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đại diện lãnh đạo 

UBND tỉnh 

- Đ/c Sơn - PCT 

 

 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

28 

Sáng: - Hội nghị sơ kết Chỉ thị 07 của Bộ 

Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo về ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường” 

- Kiểm tra công tác GPMB đường ven biển, 

trạm 110kV 

Chiều: - Thường trực HĐND tỉnh họp phiên 

thứ 38 

- Công an tỉnh 

 

 

 

- Huyện Nghi Xuân 

 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

- Đ/c Vinh - PCTTT 

 

 

 

- Đ/c Thắng - PCT 

 

- Các Phó Chủ tịch 

29 Sáng: - Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh lấy - VP Tỉnh ủy - Các Phó Chủ tịch 
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phiếu tín nhiệm đối với nhân sự đủ điều kiện 

về tuổi tái cử cấp ủy và nhân sự được quy 

hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lần 

thứ 42) cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ 

họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 

 

 

 

 

- VP Tỉnh ủy 

 

 

 

 

- Các Phó Chủ tịch 

30 

Thứ Bảy 

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần 

Chiều: - Họp UBND tỉnh nghe tổng hợp lần 

cuối và chính thức thông qua các nội dung 

trình kỳ họp HĐND tỉnh 

 

- VP Tỉnh ủy 

- VP Đoàn ĐBQH - 

HĐND - UBND 

 

- Đ/c Hưng - CT 

- Chủ tịch, các PCT 

                                                                              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, TH2. 

http://dhtn.hatinh.gov.vn/
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