
TỈNH UỶ HÀ TĨNH 

* 

Số 167 - KH/TU 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương  

về khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW,  

ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X 

 

Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 5 năm 2019, Đoàn công tác của Trung ương 

do đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành 

viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại Hà Tĩnh về việc khảo 

sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo 

các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (sau đây 

gọi là Quyết định số 221-QĐ/TW).  

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn được bố trí như sau: 

 I. THỜI GIAN, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

 1. Ngày 07 tháng 5 năm 2019  

 * 15 giờ 00 đến 17 giờ 30: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón 

Đoàn tại Khách sạn White Palace. 

 * 19 giờ 00: Đoàn ăn tối tại Khách sạn White Palace. 

 Kính mời:  

 - Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở: 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ. 

 2. Ngày 08 tháng 5 năm 2019  

  * 6 giờ 30: Đoàn ăn sáng tại Khách sạn White Palace. 

Kính mời:  

 - Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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 * 7 giờ 30: Đoàn đi khảo sát mô hình nông thôn mới tại xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà. 

Kính mời:  

 - Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các 

sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh;  

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch 

Hà; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. 

* 9 giờ 30: Đoàn đi khảo sát thực tế tại Khu Kinh tế Vũng Áng. 

Kính mời:  

 - Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;  

- Đại diện Thường trực Thị ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh. 

 * 11 giờ 30: Đoàn ăn trưa tại thị xã Kỳ Anh. 

 Kính mời các đồng chí đi khảo sát cùng ăn trưa với Đoàn. 

 * 14 giờ 30: Đoàn làm việc tại Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn 

phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW.  

 Kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 



3 

 

 

Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Ban Quan lý Khu Kinh tế tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy 

Thạch Hà. 

 * 18 giờ 30: Đoàn ăn tối tại Khách sạn White Palace.  

Kính mời:  

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Ngoại vụ ăn tối cùng Đoàn. 

 3. Ngày 09 tháng 5 năm 2019  

* 7 giờ 00: Đoàn ăn sáng tại Khách sạn White Palace. 

Kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy cùng ăn sáng và 

tiễn Đoàn về Hà Nội. 

 II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe chung để đưa Đoàn và các đại biểu đi khảo 

sát thực tế vào sáng ngày 08/5/2019; chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm 

bảo phục vụ cuộc làm việc với Đoàn vào chiều ngày 08/5/2019. 

 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn tại thành phố Hà Tĩnh; 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương dẫn Đoàn đi khảo sát theo Kế hoạch; 

chuẩn bị báo cáo và các tài liệu phục vụ cuộc làm việc với Đoàn vào chiều ngày 

08/5/2019; gửi cho các đại biểu dự họp trước ngày 07/5/2019.  

3. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với huyện 

Thạch Hà chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn khảo sát mô hình nông thôn mới 

tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. 

 4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Hưng 

nghiệp gang thép Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn khảo sát 

thực tế; bố trí ăn trưa ngày 08/5/2019 cho Đoàn tại thị xã Kỳ Anh. 

 5. Đại biểu các sở, ban, ngành đi khảo sát cùng Đoàn vào sáng ngày 

08/5/2019 liên hệ Văn phòng Tỉnh ủy để đi xe chung (qua đồng chí Nguyễn Đức 

Trường - Trưởng phòng Quản trị, số điện thoại 0913.326.637). 
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6. Đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương tham dự cuộc làm việc với Đoàn 

vào chiều ngày 08/5/2019 nghiên cứu tài liệu, chủ động chuẩn bị ý kiến thảo luận 

tại buổi làm việc. 

 7. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin 

các hoạt động của Đoàn. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tổ 

chức thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương,  

- Ủy ban Dân tộc,  

- Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương,  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đơn vị, cá nhân liên quan trong Kế hoạch, 

- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Trần Minh Phương 
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