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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 dịch bệnh.  

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 190 năm 

thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021); 76 năm ngày 

thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2021). 

- 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 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, 

nhiệm vụ theo kế hoạch; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục xây 

dựng kế hoạch, phương án đưa người dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam về quê;  

chỉ đạo xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và quyết toán kinh phí công trình 

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, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 

2021 và các nhiệm vụ thường xuyên khác. 

2. Dự kiến Chương trình công tác (Có thể thay đổi theo diễn biến tình hình 

dịch Covid-19) 

Ngày 

 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

01 (Chủ Nhật) Kỷ niệm ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 

01/8/2021). 

  

02 Sáng: Hội nghị giao ban công tác lao 

động, người có công và xã hội tháng 

8/2021 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

03 Họp bàn phương án đưa công dân Hà Tĩnh 

từ các tỉnh phía Nam về quê (đợt 2) 

LĐVL Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

04 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

05 Sáng: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác 

Hội và phong trào nông dân 07 tháng đầu 

năm 

VP Đ/c Công - PGĐ 



Ngày 

 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

06 Sáng: Họp BTV Đảng ủy 

Chiều: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội phiên 

tháng 8/2021 

VP 

VP, ĐU 

BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở 

BCH Đảng bộ Sở 

07 - 08 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật   

09 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

10 Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Chiều: Nghe báo cáo công tác xây dựng 

chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối 

với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

TE, 

PCTNXH 

 

 

Đ/c Hoa - PGĐ 

11 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

12 Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị các dự 

án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng 

LĐVL Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

13 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

14-15 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật   

16 Tiếp công dân định kỳ (Tùy tình hình dịch 

Covid-19 để thực hiện). 

VP, 

Thanh tra 

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

17 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

18 Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công và ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc". 

VP Lãnh đạo Sở 

19 Chiều: 

Họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu 

năm 2021 

 

VP 

 

Đ/c Công - PGĐ 

20 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

21-22 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật   

23 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

24 Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh nghe và cho ý kiến ban hành Nghị 

quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030 và một 

số nội dung thuộc thẩm quyền. 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 



Ngày 

 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

chuẩn bị 
Người chủ trì 

25 Sáng: Hội nghị triển khai Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của 

Tỉnh ủy về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh 

Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; đánh giá kết quả xây 

dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 

Chiều: Họp Hội đồng thẩm định xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu đợt 1 năm 2021 

VP, BTXH 

 

 

 

 

 

VP 

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

 

 

 

 

 

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

26 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

27 Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành 

lập ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội (28/8/1945 - 28/8/2021) 

VP Lãnh đạo Sở 

28-29 Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật   

30 Đi kiểm tra cơ sở Phòng CM Lãnh đạo Sở 

31 Sáng: Hội nghị quán triệt, học tập, triển 

khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 

XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và các kết luận, 

chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. 

VP Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ 

 
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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