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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2021 

 
1. Các công việc tập trung chỉ đạo 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh 

về phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. Chủ động, linh hoạt thực 

hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-

19, vừa khôi phục phát triển kinh tế phù hợp diễn biến tình hình.  

- Tập trung triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Tập 

trung hoàn thiện các đề án, thể chế, chính sách; chỉ đạo công tác tuyển sinh, đào 

tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; thi tốt 

nghiệp nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường cao đẳng, trung cấp; rà 

soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho 

các hộ dân đã hoàn thành; triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2021 tại các đơn vị, địa phương; chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ kết 06 

tháng đầu năm 2021. 

- 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; chủ động phòng, chống cháy 

nổ; đảm bảo an ninh trật tự và các nhiệm vụ thường xuyên khác. 

2. Dự kiến Chương trình công tác 

Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

01 Lễ chào cờ tháng 6/2021 VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

02 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh (từ ngày 02/6/2021 - 29/6/2021) 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

03 Sáng: Làm việc với Thường trực HU, 

UBND huyện Hương Khê 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

04 Sáng: Họp nghe thông qua dự thảo kết quả 

kiểm toán chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ 

thực hiện hai CTMTQG xây dựng NTM và 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020” 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 



Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

05-06 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật   

07 Sáng: Họp BTV Đảng ủy 

Chiều: Họp BCH Đảng bộ Sở 

VP, ĐU 

VP, ĐU 

BTV Đảng ủy 

BCH Đảng bộ 

08 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 

một số nội dung thuộc thẩm quyền (cả ngày) 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

09 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh  

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

10 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh  

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

11 Sáng: Kiểm tra chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

công tác làm nhà ở cho các hộ nghèo trên 

địa bàn tỉnh 

BTXH Đ/c Dũng - PGĐ 

12-13 (Thứ Bảy, Chủ nhật)   

14 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

15 Tiếp công dân định kỳ 

Sáng: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 01-CT/ĐUK về xây dựng văn hóa công 

sở, doanh nghiệp 

VP, TTr 

VP 

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

Lãnh đạo Sở 

16 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

17 Chiều: Họp nghe điều chỉnh nội dung phát 

triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021-2030 trong Quy hoạch tỉnh 

GDNN-

BĐG 

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

18 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

19-20 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

21 Sáng: Họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình VP, Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 



Ngày Nội dung công việc 
Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, báo 

cáo Quy hoạch tỉnh và các nội dung trình kỳ 

họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII. 

KHTC 

22 Sáng: Công bố và triển khai Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025; quán triệt, triển khai 

Nghị quyết về thực hiện Đề án Thí điểm xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chiều: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/TU về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2015 

và những năm tiếp theo. 

VP 

 

 

 

 

 

VP 

Đ/c Dũng - PGĐ 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoa - PGĐ 

23 Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 

về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

24 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

25 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

26-27 Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật   

28 Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài trên địa bàn Hà 

Tĩnh 

Thanh tra Đ/c Công - PGĐ 

29 Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh 

giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

và cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 

nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và một số nội 

dung thuộc thẩm quyền.  

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

30 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

 
Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Website Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VP. 
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