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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế,  

chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 260/KH-UBND 

 ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về 

xây dựng cơ chế, chính sách tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 (văn bản gửi 

kèm trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử), Giám đốc Sở: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng HCSN, NSHX, NS, TCĐT, TCDN và Giá 

CS theo lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các phòng 

có liên quan tham mưu thực hiện kịp thời theo triển khai của các sở ngành, 

đơn vị được giao chủ trì, đảm bảo đúng yêu cầu tại Kế hoạch số 260/KH-

UBND ngày 21/7/2021của UBND tỉnh, trong đó: 

a) Phòng Ngân sách huyện xã chủ trì tham mưu: 

- Nghị quyết điều chỉnh thời hạn hiệu lực thực hiện đối với Nghị quyết số 

173/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021. 

- Cơ chế chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. 

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai 

đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố; bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố. 

b) Phòng Ngân sách chủ trì tham mưu: 

- Đề án nâng cấp thị xã Kỳ Anh gắn với Khu kinh tế Vũng Áng trở thành 

vùng đô thị trung tâm phía Nam, phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025. 

- Đề án huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thị xã Hồng 

Lĩnh. 

- Đề án huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh. 
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- Đề án về phát triển qũy đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

c) Phòng Hành chính sự nghiệp chủ trì tham mưu: 

- Chính sách Phát triển Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của 

UBND tỉnh về Chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Đề án phát triển trường Đại học Hà Tĩnh 

- Chính sách Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 

- Đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai 

đoạn 2021-2025. 

- Đề án về phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

- Chính sách về phát triển văn hóa và thể thao của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025. 

- Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

của HĐND tỉnh về Chính sách Phát triển du lịch Hà Tĩnh. 

- Chính sách về Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025. 

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của 

HĐND tỉnh về Chính sách phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo. 

- Chính sách về Đào tạo nghề và Giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. 

- Chính sách về Giảm nghèo và Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết sửa đổi  Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chính sách về chế độ đặc thù cho công tác tiếp dân, công nghệ thông tin 

và Ban quản lý Khu kinh tế. 

- Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

của HĐND tỉnh về Chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của 

HĐND các cấp. 

d) Phòng Tài chính đầu tư chủ trì tham mưu: 

- Chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021-2025. 
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- Cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế, khu 

công nghiệp tỉnh. 

e) Phòng Tài chính doanh nghiệp chủ trì tham mưu: 

- Đề án về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025. 

- Chính sách về hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu gắn với phát triển dịch vụ 

logictics. 

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và 

đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kém) 

Các phòng tổng hợp tiến độ thực hiện gửi phòng Ngân sách, Văn phòng 

Sở trước ngày 25 hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

2. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động phối hợp theo triển khai của các sở ngành, đơn vị được giao chủ trì, 

đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

3. Giao Văn phòng Sở Chủ trì, phối hợp phòng Ngân sách tổng hợp kết quả 

thực hiện, báo cáo Ban Giám đốc tại cuộc họp giao ban hàng tháng và đột xuất 

theo yêu cầu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, 

đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NS, NSHX, HCSN, GCS, TCĐT, TCDN và Văn 

phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

  

 

  
  
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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