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HUYỆN UỶ TRIỆU PHONG
*
Số 47-CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 3 tháng 10 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
của Ban Thường vụ Huyện uỷ tháng 10 năm 2018
--I. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN TRONG
THÁNG 9/2018
Trong tháng 9/2018, 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 02 phiên họp cho ý kiến về báo cáo lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, biên chế; thông qua công
tác cán bộ; chỉ đạo sáp nhập đơn vị thôn, xã và bàn một số nội dung quan trọng khác
của địa phương theo thẩm quyền và Quy chế làm việc. Thường trực Huyện ủy làm
việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.
- Tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý; trao huy hiệu Đảng đợt
02/9 cho các đảng viên trên địa bàn huyện.
- Làm việc với Đoàn Giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ
đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, biên chế.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân; hội nghị trực
báo đánh giá việc thực hiện cam kết giữa tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với Ban
Thường vụ Huyện ủy; tổ chức cho cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở theo dõi Hội nghị
chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - dự báo tác động và những vấn
đề cần quan tâm đối với tỉnh Quảng Trị.
- Tiến hành 07 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.
- Chỉ đạo thành công Đại hội Hội KHKT&LV huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ
2018 - 2023; chỉ đạo các tổ theo dõi địa bàn dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2018.
- Dự khai giảng năm học mới 2018-2019 các trường trên địa bàn huyện.
- Duy trì nghiêm túc việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tuần
đầu tháng 9/2018.
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II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018
1. Tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khóa XIX).
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, triển khai
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
- Sơ kết, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn.
(UBND huyện, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện)
2. Chỉ đạo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm
2019 và sản xuất Đông Xuân 2018-2019. Tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh, phòng chống thiên tai. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu
kiện đã tiếp nhận, không để kéo dài.
(UBND huyện chỉ đạo thực hiện)
3. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, sắp xếp, hợp nhất các
tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 70, 71 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,
19; xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
các phòng, ban cấp huyện và cơ sở; thẩm định, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
các phòng, ban, ngành cấp huyện và cơ sở giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025; xây
dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ.
(Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện)
4. Chỉ đạo, theo dõi việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức
thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Huyện ủy; đôn đốc
hoàn thành 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. 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)
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. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 theo chương trình đã đề ra.
Xây dựng kế hoạch để Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với các xã, thị trấn, các
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phòng ban cấp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tập trung
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để tồn đọng.
(UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện)
8. Tiếp tục rà soát 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)
9. 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)
10. Thường trực Huyện ủy đi cơ sở, làm việc với một số cơ quan, đơn vị.
(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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