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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 4 tháng 7 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
của Ban Thường vụ Huyện uỷ tháng 7 năm 2018
--I. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN TRONG
THÁNG 6/2018
Trong tháng 6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập
trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:
- Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 02 phiên họp để bàn,
thống nhất trình Huyện ủy lần thứ 15 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6
tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện
các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;
Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20, 21-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác cán bộ, phát
triển đảng viên và bàn một số nội dung quan trọng khác của địa phương theo thẩm
quyền và Quy chế làm việc.
- Triển khai Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên các Tổ công
tác theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn.
- Chỉ đạo Tổ rà soát của Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành làm việc với Đảng
ủy các xã, thị trấn về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, các nhiệm
vụ được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao trong năm 2018.
- Chỉ đạo ổn định tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân
dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là sau khi dự
án luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trình
Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ V.
- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
- Dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai Đề án sáp
nhập các trường học; Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2018; Hội nghị trực báo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
2018.

- Chỉ đạo thành công Hội nghị điểm về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ
sở.
- Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc nổi lên mà Nhân dân và báo chí
quan tâm.
- Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
- Duy trì nghiêm túc việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tuần
đầu tháng 6/2018.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2018
1. Tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15 (khóa XIX); chỉ đạo chuẩn bị nội
dung trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khóa XIX).
(UBND huyện, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy phối hợp tham mưu)
2. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 7, khóa XII.
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thực hiện)
3. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá
giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra.
(Các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện)
4. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 70, 71-KH/HU của Huyện ủy
(khóa XIX) thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII).
(Ban Tổ chức Huyện ủy, UBND huyện thực hiện)
5. Thực hiện điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch.
(Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện)
6. Tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với các doanh nghiệp ngoài Nhà
nước trên địa bàn huyện năm 2018.
(Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện)
7. Tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác
nội chính, phòng chống tham nhũng Quý II/2018, nhiệm vụ Quý III/2018; Hội nghị
giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018.
(Ban Dân vận Huyện ủy, BCĐ công tác tôn giáo huyện, Văn phòng Huyện
ủy tham mưu thực hiện)
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8. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè thu 2018 theo kế hoạch;
công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác phòng cháy, chữa cháy. Huy động nguồn
lực, thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất của địa phương. Thực hiện
tốt công tác giải phóng mặt bằng Khu Kinh tế Đông Nam trên địa bàn.
(UBND huyện chỉ đạo thực hiện)
9. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quý III/2018 theo Chương trình đã
đề ra. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để tồn đọng.
(UBKT Huyện ủy tham mưu thực hiện)
10. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân
dân.
(Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể thực hiện)
11. Thường trực Huyện ủy đi cơ sở, làm việc với các ban, ngành, địa phương
về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
(Văn phòng Huyện ủy phối hợp tham mưu, phục vụ)./.
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