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ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN UỶ TRIỆU PHONG
*
Số 41-CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 31 tháng 8 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
của Ban Thường vụ Huyện uỷ tháng 9 năm 2018
----I. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN TRONG
THÁNG 8/2018
Trong tháng 8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập
trung chỉ đạo thực hiện các công việc trọng tâm sau:
- Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 03 phiên họp cho ý kiến về công tác cán
bộ; thông qua Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy định bổ nhiệm và giới thiệu
cán bộ ứng cử và bàn một số nội dung quan trọng khác của địa phương theo thẩm
quyền và Quy chế làm việc.
- Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch
UBMTTQVN huyện; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung
tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; thông báo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm nhiệm
Chánh Thanh tra huyện.
- Quyết định thành lập chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đối với Công ty
TNHH Thiên An; quyết định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện về cơ
sở đối với 03 đồng chí.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khóa XIX) và nội
dung làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Theo dõi, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các
khu dân cư.
- Dự Hội nghị trực tuyến về “xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”; khởi công
công trình đường trung tâm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; ký kết quy chế phối
hợp giữa Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Thường vụ Huyện
ủy.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng; các hoạt động
kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
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- Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7
HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Dự, chỉ đạo Hội nghị công bố quyết định sáp nhập trường học theo Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và bổ nhiệm
cán bộ quản lý năm 2018; hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
- Tham gia đoàn công tác HĐND huyện học tập kinh nghiệm về hoạt động
HĐND và xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế tại các tỉnh phía Nam.
- Tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát
Quý III/2018 đề ra. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc nổi lên mà dư luận,
báo chí và Nhân dân quan tâm.
- Hoàn thành việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng
theo kế hoạch đề ra.
- Duy trì nghiêm túc việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đầu
tháng 8/2018.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018
1. Tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ, đầu việc đã được xác định trọng tâm trong
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2018
liên quan đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; những nội dung chưa hoàn
thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
(Văn phòng Huyện ủy, Tổ rà soát phối hợp tham mưu thực hiện)
2. Chỉ đạo hoàn thành nội dung Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khóa XIX).
(Văn phòng Huyện ủy đôn đốc thực hiện)
3. Hoàn thành nội dung và tiến hành làm việc với Đoàn giám sát của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy theo kế hoạch.
(Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện)
4. Theo dõi, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức Diễn đàn “Nêu cao vai trò trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”
trong nội bộ”.
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thực hiện)
5. Tiếp tục 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)
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6. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác
nội chính Quý III/2018.
(Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện)
7. Chỉ đạo công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan,
đơn vị, trường học.
(Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp tham mưu thực hiện)
8. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa, màu vụ Hè Thu 2018, triển khai sản
xuất vụ Thu Đông. Chú trọng kiểm tra công tác PCTT&TKCN, chuẩn bị các điều
kiện để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm;
công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư
trên địa bàn.
Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019; ổn định hoạt động các
trường học sau sáp nhập.
(UBND huyện chỉ đạo thực hiện)
9. Hoàn thành 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.
(UBND huyện, 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, và tình hình cơ sở.
(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)./.
Nơi nhận:
- BTVTU (b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Cấp uỷ cơ sở;
- Các Đ/c HUV;
- Website huyện;
- Lưu VPHU.
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