
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-SNN-VP           Nghệ An, ngày       tháng 04 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình công tác tháng 05 năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
  

Trọng tâm công tác: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống 

dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ Quí II/2022. 

- Chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân 2022; chuẩn bị triển khai vụ Hè Thu - Mùa năm 

2022; tập trung chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; 

đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. 

- Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật 

số trong kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra thực hiện các quy định của cấp trên về kỷ 

cương, kỷ luật hành chính, quản lý điều hành. 

- Thanh tra, kiểm tra chất lượng các loại vật tư nông nghiệp, giống cây con, sản 

phẩm nông nghiệp,... 

- Tiếp tục triển khai tham mưu các đề án trọng điểm của ngành. Tăng cường công 

tác chỉ đạo, quản lý điều hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong 

sản xuất, chế biến và hợp tác tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản. 

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và các kết luận giao việc của Giám đốc Sở trong tháng. 

  Trong tháng có: 

- Ngày Quốc tế lao động (01/5). 

- Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5). 

- Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). 
 

NGÀY NỘI DUNG 

PHÂN 

CÔNG 

CHUẨN BỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐỊA 

ĐIỂM 

01 

Chủ Nhật 
Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động       

02 

Thứ Hai 
Nghỉ bù Ngày giải phóng miền Nam 

30/4 
      

03 

Thứ Ba 
Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động       

04 

Thứ Tư 
Ngày sinh hoạt Đảng       
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Sáng: Làm việc với Đoàn khảo sát của 

Bộ Quốc phòng khảo sát địa phương, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quân 

khu 4 xây dựng Đề án 3826 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Nghe và cho ý kiến về chọn 

phương án Tượng đài Cố Tổng bí thư 

Lê Hồng Phong và bức phù điêu, bình 

phong sau phần mộ của các Liệt sỹ Xô 

Viết Nghệ Tĩnh 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp Giao ban tháng 5/2022   
Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

05 

Thứ Năm 

Sáng: Họp Hội đồng thi đua khen 

thưởng tỉnh   
Phòng TCCB 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với Sở Tài nguyên và Môi trường 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

(cùng dự) 

Có GM 

riêng 

  

Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo (3 

nội dung): - Nghị quyết về việc sáp 

nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các 

huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân 

Kỳ.- Nghị quyết về phát triển thanh niên 

tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030. 

Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp báo về Lễ hội Làng Sen và 

Liên hoan Tuồng, Dân ca kịch toàn 

quốc gắn với kỷ niệm 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

06 

Thứ 6 

Kiểm tra các dự án đầu tư công Phòng KHTC 
Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Kiểm tra tiến độ xây dựng 

huyện Nông thôn mới tại huyện Đô 

Lương 

VP ĐP CT 

NTM, các 

phòng và đơn 

vị liên quan 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có KH 

riêng 

Chiều: Hội nghị liên kết phát triển du 

lịch giữa 3 địa phương: thành phố Vinh 

– thị xã Cửa Lò – huyện Nam Đàn 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

07 

Thứ Bảy 

Khảo sát mô hình du lịch cộng đồng gắn 

với xây dựng NTM tại xã Châu Tiến, 

huyện Quỳ Châu 

VP ĐP CT 

NTM, các 

phòng và đơn 

vị liên quan 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có KH 

riêng 

Nghỉ cuối tuần       

08 

Chủ Nhật 
Khảo sát vùng nguyên liệu mía đường 

tại huyện Nghĩa Đàn 

VP ĐP CT 

NTM, các 

phòng và đơn 

vị liên quan 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có KH 

riêng 

Nghỉ cuối tuần       

09 

Thứ Hai 

Sáng: Triển khai các nội dung diễn tập 

KVPT và diễn tập phòng thủ dân sự 

năm 2022 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 
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Sáng: Tổng kết 2 năm thực hiện 

Phương án thí điểm tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh 

viện đa khoa thành phố Vinh giai đoạn 

2020 – 2021 

Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

  

Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo (3 

nội dung):- Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.- Nghị 

quyết thông qua kết quả rà soát Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của HĐND 

tỉnh đang còn hiệu lực đến ngày 

31/12/2021.- Quyết định Bãi bỏ một số 

Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban 

hành. 

Phòng KHTC 
Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Nghe và cho ý kiến về quy định 

đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Làm việc với Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh chuyên đề công tác đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 

2020 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

10 

Thứ Ba 

Sáng: Họp Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp Tổ công tác triển khai thực 

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An (Đề án 06/CP) 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo 

Nghị quyết HĐND tỉnh về việc đầu tư 

trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Nghe và cho ý kiến về Dự thảo: 

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực 

hiện chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

Phòng KHTC 
Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 
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Chiều: Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề 

án Nâng cao năng lực kiểm nghiệm đáp 

ứng yêu cầu đánh giá chất lượng nước 

sạch và công tác quản lý chất lượng tại 

các trạm cấp nước với quy mô 100 hộ 

gia đình trở lên trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2022-2025. 

Phòng 

KHTC, 

Trung tâm 

nước sạch và 

vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

11 

Thứ Tư 

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện 

Tân Kỳ 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Hội nghị Tiểu ban văn kiện và 

các nội dung thực binh 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Nghe và cho ý kiến dự thảo:  

- Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua 

chủ trương thu hồi đất theo khoản 3 

điều 62 Luật Đất đai. 

- Nghị quyết về chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để thực hiện các công trình, dự án trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Chi cục Kiểm 

lâm, phòng 

KHTC, các 

đơn vị liên 

quan 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị Tiểu ban bảo đảm Tài 

chính, Hậu cần và Lễ Tân 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

12 

Thứ Năm 

  

 Nghe và cho ý kiến các dự thảo (2 nội 

dung): 

- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung trong Quyết định số 

393/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/ 2018 

ban hành Quy chế phối hợp giải quyết 

một số vấn đề liên quan tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Quyết định thay thế Quy định số 3340-

QĐ/TU ngày 24/12/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ đối với 

đảng viên gốc giáo, cốt cán cơ sở sinh 

sống và công tác tại vùng giáo trên địa 

bàn tỉnh và hỗ trợ một số hoạt động đặc 

thù khác. 

Phòng TCCB 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Họp giải quyết đất đai tại Công 

ty Cổ phần gạch ngói 22/12 
Thanh tra Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Hội nghị Tiểu ban lực lượng, 

phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp hội đồng định giá đất Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị giao ban với các hội 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An 

Phòng KHTC  
Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị Tiểu ban Khánh tiết, 

thi đua và tuyên truyền 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 
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13 

Thứ Sáu 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

tập thể  
 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

(cùng dự) 

VP 

Tỉnh ủy 

mời 

Chiều: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với Sở Du lịch 

Văn phòng 

Sở, Phòng 

KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

(cùng dự) 

Có GM 

riêng 

Kiểm tra các dự án Đầu tư công Phòng KHTC 
Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Nghe và cho ý kiến Dự thảo: 

- Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

- Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 

2025, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025. 

Phòng KHTC 
Đ/c Hồ Phi Triều 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

14 

Thứ Bảy 
Nghỉ cuối tuần       

15 

Chủ Nhật 
Nghỉ cuối tuần       

16 

Thứ Hai 
Tiếp công dân Thanh tra Sở 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Trụ sở 

tiếp dân 

  

Nghe và cho ý kiến Dự thảo đề nghị xây 

dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 18/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí cho 

công tác THADS, HC trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An (bước 1) 

Thanh tra Sở 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện công tác vận động ủng hộ giúp đỡ 

các xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

17 

Thứ Ba 

Sáng: Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc 

với UBND tỉnh về các nội dung liên 

quan đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 

XV 

Phòng KHTC 
Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Rà soát lại đất lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

Chi cục Kiểm 

lâm, phòng 

KHTC, các 

đơn vị liên 

quan 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 
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Sáng: Báo cáo sơ kết 4 năm triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

29/01/2018 của UBND tỉnh “về việc 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý 

hoạt động hành nghề y, dược ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An” 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị tổng kết và công bố kết 

quả tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 

Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Tham dự các hoạt động tổ chức 

Lễ hội làng Sen, kỷ niệm 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

18 

Thứ Tư 

Sáng: Họp Thường trực HĐND tỉnh 

phiên thường kỳ tháng 5/2022 
Phòng KHTC 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Phiên họp giải trình về các vấn 

đề Thường trực HĐND tỉnh quan tâm  
Phòng KHTC 

Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Tối: Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân 

ca kịch toàn quốc tại Nhà hát Dân ca 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

19  

Thứ Năm 

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng 

hoa, dâng hương kỷ niệm 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

– 19/5/2022) tại Khu di tích Kim Liên, 

Nam Đàn  

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe dự 

thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Phòng KHTC 
Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Hội nghị tập huấn xây dựng kế 

hoạch bảo đảm quốc phòng năm đầu 

chiến tranh (kế hoạch B) phục vụ diễn 

tập KVPT và diễn tập phòng thủ dân sự 

tỉnh năm 2022. 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Đoàn giám sát HĐND làm việc 

với UBND tỉnh về chuyên đề “các dự 

án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử 

dụng đất không đúng mục đích trên địa 

bàn tỉnh”; “công tác đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An từ 2015 – 2020”  

Phòng KHTC 
Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

20 

Thứ Sáu 

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

tập thể  
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

(cùng dự) 

VP 

Tỉnh ủy 

mời 

Chiều: Họp nghe trước các nội dung 

trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

21 

Thứ Bảy 

Từ ngày 21/5 - 26/5: Hội đàm, tiếp 

nhận, di chuyển, an táng hài cốt Liệt sĩ 

quân tình nguyện và chuyên gia Việt 

Nam hy sinh ở Lào mùa khô 2021 – 

2022 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 
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Nghỉ cuối tuần.        

22 

Chủ Nhật 

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Công 

nhân 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

(cùng dự) 

Có KH 

riêng 

Nghỉ cuối tuần.       

23 

Thứ Hai 

Sáng: UBND tỉnh làm việc với các 

ngành, địa phương ven biển về giải 

pháp nâng cao hiệu quả và tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong khai thác hải 

sản 

Chi cục Thủy 

sản, phòng 

KHTC, các 

đơn vị liên 

quan 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp hội đồng định giá đất Phòng KHTC 
Đ/c Võ Thị Nhung 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

24 

Thứ Ba 

  

  

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên 

thường kỳ:1. Báo cáo kết quả thực hiện 

Thông báo kết luận của Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp 

tháng 5 và các buổi làm việc chuyên đề 

trong tháng 5/2022; Báo cáo tình hình 

thực hiện của Tổ công tác; Tình hình 

thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN; dự 

toán ngân sách nhà nước tháng 5/2022, 

nhiệm vụ tháng 6/2022 

Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

  

  

Có GM 

riêng 

  

  

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về việc đầu tư trụ sở làm việc cho công 

an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Phòng KHTC 

3. Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2021 – 2021, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 

Phòng KHTC 

4. Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Phòng KHTC 

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc 

huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ 

Văn phòng 

Sở 

7. Dự thảo Nghị quyết về phát triển 

thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 

- 2030 

Phòng KHTC 
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8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Văn phòng 

Sở 

9. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Văn phòng 

Sở 

10. Dự thảo Nghị quyết thông qua kết 

quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp 

luật của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực 

đến ngày 31/12/2021. 

Văn phòng 

Sở 

11. Dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số 

Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban 

hành. 

Văn phòng 

Sở 

12. Dự thảo Quy chế đặt, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

Văn phòng 

Sở 

13. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng 

Phòng KHTC 

14. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

thông qua chủ trương thu hồi đất theo 

khoản 3 điều 62 Luật Đất đai 

Phòng KHTC 

15. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để thực hiện các công 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Chi cục Kiểm 

lâm, phòng 

KHTC 

16. Dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng 

cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Phòng 

KHTC, Chi 

cục Thủy sản 

17. Dự thảo Đề án Nâng cao năng lực 

kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu đánh giá 

chất lượng nước sạch và công tác quản 

lý chất lượng tại các trạm cấp nước với 

quy mô 100 hộ gia đình trở lên trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 

Phòng KHTC 

18. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung trong Quyết định 

số 393/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/ 

2018 ban hành Quy chế phối hợp giải 

quyết một số vấn đề liên quan tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Văn phòng 

Sở, Phòng 

TCCB 

19. Dự thảo Quyết định thay thế Quy 

định số 3340-QĐ/TU ngày 24/12/2012 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ 

đối với đảng viên gốc giáo, cốt cán cơ 

sở sinh sống và công tác tại vùng giáo 

trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ một số hoạt 

Văn phòng 

Sở, Phòng 

TCCB 



9 

 

 

động đặc thù khác.  

20. Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác 

THADS, HC trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

(bước 1) 

Văn phòng 

Sở, Thanh tra 

Sở 

25 

Thứ Tư 

Từ ngày 25/5 - 26/5: Chủ tịch UBND 

tỉnh làm việc với huyện Tương Dương, 

Kỳ Sơn 

Phòng KHTC 
Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có KH 

riêng 

26 

Thứ Năm 

Sáng: Họp Thường trực HĐND tỉnh 

phiên thường kỳ tháng 5/2022. 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Tổ chức điểm Tháng hành động 

vì trẻ em và Ký cam kết "Mùa hè an 

toàn cho trẻ em". 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

27 

Thứ Sáu 

Sáng: Nghe và cho ý kiến Dự thảo đề 

cương Nghị quyết về một số chính sách 

hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2023-2027 

Phòng KHTC 
Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

Chiều: Họp Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh 
Phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

28 

Thứ Bảy 

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên 

thường kỳ tháng 5/2022: 
  

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

1. Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển 

đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 

Văn phòng 

Sở, phòng 

QLKT&KHC

N 

2. Cho ý kiến đề cương Báo cáo tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính 

trị về phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; dự 

thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh 

Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045  

Phòng KHTC 

3. Nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về việc đầu tư trụ 

sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An  

Phòng KHTC 

  

4. Bàn, quyết định ban hành Đề án của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt 

chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, 

ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về trường chính trị chuẩn”  

Phòng KHTC     
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5. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

11-CT/TU, ngày 09/5/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An 

Chi cục 

QLCL 

NLS&TS 

6. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp 

tục đổi mới và nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 

trong tình hình mới  

Văn phòng 

Sở 

7. Bàn công tác tổ chức, cán bộ  Phòng TCCB 

Tối: Tổng kết Liên hoan Tuồng và Dân 

ca kịch toàn quốc tại Nhà hát Dân ca 

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

29 

Chủ Nhật 
Nghỉ cuối tuần       

30 

Thứ Hai 

Sáng: Hội nghị giao ban Khối Nội 

chính tháng 5/2022  

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Trần Xuân Học 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

  

Sáng: Hội đồng chung khảo Giải 

thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân 

Hương lần thứ XI  

Văn phòng 

Sở 

Đ/c Nguyễn Hào 

Phó Giám đốc Sở 

Có GM 

riêng 

31 

Thứ Ba 

Chiều: Sơ kết Quyết định 17/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề 

án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông 

thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát 

triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 

2018 - 2025 

Văn phòng 

ĐP CT NTM, 

phòng KHTC 

Đ/c Nguyễn Văn Đệ 

Giám đốc Sở 

Các đồng chí Phó 

Giám đốc Sở 

 

Có GM 

riêng 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT Đảng ủy; 

- TT Công đoàn ngành; 

- Lưu: VT. 

     TL. GIÁM ĐỐC 

      CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                     

      Nguyễn Xuân Hùng                       
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