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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 của quê hương, đất 

nước như 74 năm Ngày Cách mạng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và 

Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) 

và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)…  

 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”...... 

 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. 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 tập huấn Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và một số 

nội dung liên quan quảng cáo. Tổ chức kiểm tra, xét công nhận cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tôn vinh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ Nhất năm 2019 

 4. Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức giải Đua thuyền 

truyền thống toàn tỉnh năm 2019. 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 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. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức khoá cập nhật 

kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; xây 

dựng kế hoạch biên tập và xuất bản Sổ tay bộ quy tắc ứng xử về du lịch.  

 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 

01/8 

Thứ 5 
Sáng: Giao ban, chào cờ đầu tháng Văn phòng Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

02/8 

Thứ 6 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

03/8 

Thứ 7 
Nghỉ   

04/8 

CN 
Nghỉ   

05/8 

Thứ 2 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

06/8 

Thứ 3 
Chiều: Họp BCH Đảng ủy Sở  Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

07/8 

Thứ 4 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

08/8 

Thứ 5 

Sáng: Họp BCĐ phát triển du lịch 

tỉnh 
Phòng NVDL 

Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

Đ/c Lê Trần Sáng, PGĐ 

09/8 

Thứ 6 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

10/8 

Thứ 7 
Nghỉ   

11/8 

CN 
Nghỉ   

12/8 

Thứ 2 

Chiều:  Giao ban Lãnh đạo UBND 

và Họp UBND tỉnh nghe các nội 

dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 

Văn phòng Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

13/8 

Thứ 3 

Sáng: Làm việc với UBND huyện 

và các đơn vị có liên quan của 

huyện Hương Khê bàn triển khai Đề 

án bảo tồn văn hóa phi vật thể dân 

tộc Chứt bản Rào Tre.  

Phòng 

XDNSVH&GĐ 
Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

14/8 

Thứ 4 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

15/8 

Thứ 5 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

16/8 

Thứ 6 

Chiều: Triển khai Đề án bảo tồn 

văn hóa phi vật thể dân tộc Chứt 

bản Rào Tre. 

  



Ngày/ 

Thứ 
Nội dung công việc 

Bộ phận  

chuẩn bị 
Chủ trì/Tham dự 

17/8 

Thứ 7 
Nghỉ   

18/8 

CN 
Nghỉ   

19/8 

Thứ 2 

Hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày 

Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 

19/8/2019) 
  

20/8 

Thứ 3 

Sáng: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII họp bất thường, kỳ thứ 11. 
 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

Kiểm tra việc công nhận cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

cấp tỉnh (từ ngày 20 – 30/8) 

Phòng 

XDNSVH&GĐ 
Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

21/8 

Thứ 4 

Sáng: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh 

ủy 
 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ 

22/8 

Thứ 5 

Sáng: Tập huấn Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP 19/6/2019 quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường và một số nội 

dung liên quan quảng cáo 

Phòng Nghiệp vụ 

Văn hóa 
Đ/c Nguyễn Cảnh Thụy, PGĐ 

Chiều: Họp Hội đồng bỏ phiếu xét, 

công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 

1 năm 2019 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

23/8 

Thứ 6 

Sáng: Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương 

trình nông thôn mới, đô thị văn minh, 

giảm nghèo bền vững và chương 

trình OCOP tỉnh. 

 

 Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

24/8 

Thứ 7 
Nghỉ   

25/8 

CN Nghỉ   

26/8 

Thứ 2 

Sáng: Giải Đua thuyền truyền 

thống toàn tỉnh năm 2019 tại Hương 

Sơn 

 

Phòng NVTT Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ 

27/8 

Thứ 3 

Sáng:  Họp rà soát công tác tham 

mưu, thực hiện công tác CCHC 

 

Văn phòng Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 

28/8 

Thứ 4 

Chiều:  Họp Hội đồng thi đua – 

khen thưởng tỉnh 

 

Văn phòng Đ/c Lê Thị Loan, PGĐ 



Ngày/ 

Thứ 
Nội dung công việc 

Bộ phận  

chuẩn bị 
Chủ trì/Tham dự 

29/8 

Thứ 5 

Sáng: Hội nghị sơ kết 3 năm thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

 Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ 

Chiều: Họp UBND tỉnh Văn phòng Đ/c Bùi Xuân Thập, GĐ 

30/8 

Thứ 6 
Làm việc bình thường, đi cơ sở   

 

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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