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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019 
 

I. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm của quê 

hương, đất nước như Ngày Thương binh Liệt sỹ, 50 năm thực hiện Di chúc của 

Bác Hồ... 

 2. Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2017 - 2025, 

định hướng đến năm 2035”, Đề án “Phát triển kinh tế du lịch Nông thôn gắn với 

xây dựng Nông thôn mới” , Triển khai Đề án bảo tồn văn hóa phi vật thể dân tộc 

Chứt bản Rào Tre.... 

3. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng các 

di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đợt I/2019. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Điện 

ảnh tỉnh tổ chức Tập huấn các CLB Dân ca Ví, Giặm năm 2019; Phát hành Đĩa 

CD tài liệu dân ca về cơ sở. Triển khai công tác tổ chức Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng toàn tỉnh Kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-

2019) và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). Tổ chức 

Tọa đàm về xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

kiểm tra xét công  nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

 4. Tổ chức tốt Lễ khánh thành Sân vận động tỉnh Hà Tĩnh và trận thi đấu 

giao hữu bóng đá giữa Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Sông Lam 

Nghệ An; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các trận thi đấu lượt về giải hạng 

Nhất Quốc gia -V.League 2 mùa giải năm 2019 tại sân vận động tỉnh Hà Tĩnh. 

Tham gia tập huấn và thi đấu giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2019 

tại thành phố Cần Thơ; giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình tại thành phố Huế. 

Tiếp tục chỉ đạo các môn thể thao thành tích cao tập huấn, thi đấu theo kế hoạch 

và đội bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại giải Hạng Nhất năm 2019. 

 5. Tiếp tục triển khai tham mưu xây dựng Kế hoạch “Phát triển du lịch 

nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”; triển khai phân bổ nguồn chính 

sách khuyến khích phát triển du lịch năm 2019. Xây dựng nội dung phục vụ Kế 

hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về thực hiện Nghị quyết 

08 của Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch 

thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát 

triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.Tiếp tục thẩm định, 

xếp hạng cho các cơ sở lưu trú; cấp thẻ HDV du lịch theo quy định.                                                                                       



 6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng thực thi 

công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thanh kiểm tra hoạt 

động lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên 

địa bàn tỉnh. 

II. DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC 

 

Ngày/ 

Thứ 
Nội dung công việc 

Bộ phận  

chuẩn bị 
Chủ trì/Tham dự 

01/7 

Thứ 2 

Sáng: Giao ban, chào cờ đầu tháng Văn phòng Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

Chiều: Khánh thành Sân vận động 

Hà Tĩnh 

Văn phòng, 

Phòng NVTT 
Ban Giám đốc 

02/7 

Thứ 3 

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp 

nghe và cho ý kiến về một số cơ 

chế, chính sách trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

Văn phòng, 

Phòng NVTT 
Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

03/7 

Thứ 4 

Chiều: - Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2019.   

Văn phòng, Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

04/7 

Thứ 5 

Sáng: - Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc của Chính phủ đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  

 Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

05/7 

Thứ 6 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

06/7 

Thứ 7 
Nghỉ   

07/7 

CN 
Nghỉ   

08/7 

Thứ 2 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

09/7 

Thứ 3 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

10/7 

Thứ 4 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

11/7 

Thứ 5 

 

Sáng: - Hội nghị sơ kết công tác dân 

vận 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ 



Ngày/ 

Thứ 
Nội dung công việc 

Bộ phận  

chuẩn bị 
Chủ trì/Tham dự 

 

Chiều: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh; Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và 

Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần 

Văn phòng, Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

12/7 

Thứ 6 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

13/7 

Thứ 7 

Sáng: Hội nghị sơ kết công tác 6 

tháng đầu năm thực hiện Chương 

trình nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững và 

chương trình OCOP tỉnh; triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

14/7 

CN 

 

Nghỉ   

15/7 

Thứ 2 

 Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII  
 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

16/7 

Thứ 3 

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII 
 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

17/7 

Thứ 4 

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII 
 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

18/7 

Thứ 5 

Sáng: Hội nghị giao ban công tác 

VHTT&DL 6 tháng đầu năm, triển 

khai  

Văn phòng Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

19/7 

Thứ 6 

Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh 

ủy tháng 7/2019 
 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ 

20/7 

Thứ 7 
Nghỉ   

21/7 

CN 
Nghỉ   

22/7 

Thứ 2 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

23/7 

Thứ 3 

Sáng: Khai mạc Đại hội Đại biểu 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà 

Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

Tối: Tổ chức các hoạt động tưởng 

niệm ngày hy sinh 10 nữ TNXP 

Ngã ba Đồng Lộc và 72 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sỹ. 

 Đ/c Nguyễn Cảnh Thụy, PGĐ 

24/7 

Thứ 4 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   



Ngày/ 

Thứ 
Nội dung công việc 

Bộ phận  

chuẩn bị 
Chủ trì/Tham dự 

25/7 

Thứ 5 

Sáng: Hội nghị lấy ý kiến lần 4 về 

đề án “Xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững giai 

đoạn 2019-2025, định hướng đến 

năm 2035” 

 Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

26/7 

Thứ 6 

Sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 

Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

27/7 

Thứ 7 
Nghỉ   

28/7 

CN 
Nghỉ   

29/7 

Thứ 2 

Sáng: Tọa đàm về xây dựng danh 

hiệu Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa 

Phòng 

XDNSVH&GĐ 
Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

30/7 

Thứ 3 

Sáng: Hội nghị sơ kết thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và công tác xây 

dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 của Đảng bộ tỉnh. 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

 

Nơi nhận: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

 đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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