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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 02 tháng 12 năm 2019

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy tháng 12 năm 2019
--I. Một số công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 11/2019
Tháng 11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung
chỉ đạo thực hiện các công việc trọng tâm sau:
- Thường trực Huyện ủy tổ chức 02 phiên họp để cho ý kiến về công tác cán bộ
và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng theo Quy chế làm việc; Làm việc với Ban cán
sự Đảng VKS nhân dân tỉnh; Ban Liên lạc truyền thống Lực lượng vũ trang huyện
Triệu Phong; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Triệu An; Viện kiểm sát, tòa án, công an
huyện để nghe báo cáo tình hình.
- Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 03 phiên họp để nghe UBKT Tỉnh ủy Thông
báo kết quả giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong trong việc lãnh, chỉ đạo và
tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy; Cho ý kiến về
công tác cán bộ, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập
huyện Triệu Phong, Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và vụ Đông Xuân 20192020, Dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo
công tác tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc 18/11 tại khu dân cư.
- Ban hành Kế hoạch và thành lập 03 đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy
tiến hành làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị,
nội dung cam kết năm 2019; Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện QCDC
cơ sở đợt 2/2019.
- Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy
năm 2019. Trong tháng, tiến hành 03 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tiếp
nhận và xử lý 03 đơn thư kiến nghị, phản ánh.
- Dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế
hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020.
- Dự các hoạt động của Hội đồng hương Triệu Phong tại Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Dự họp HĐND tỉnh lần thứ 12 khóa VII; dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13
HĐND tỉnh khóa VII và trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa V.
- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga
(7/11/1917 - 7/11/2019), 89 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
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(18/11/1930 - 18/11/2019); 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2019).
- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở; chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng,
kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
- Duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ; tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư
tưởng dưới cờ đầu tháng; dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.
II. Chƣơng trình công tác tháng 12/2019
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, 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 năm 2019.
(UBND huyện, các ban Đảng, VPHU tham mƣu thực hiện)
2. Tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 (khóa XIX) thông qua các nội dung:
- Nghị quyết “Về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh năm
2020”,
- Dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX
tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
(UBND huyện, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Tiểu ban văn kiện đại
hội tham mƣu thực hiện)
3. Tiếp tục chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo lần thứ nhất báo cáo chính trị của
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ
XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
(Tổ giúp việc, Tiểu ban Văn kiện tham mƣu thực hiện)
4. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020; đẩy nhanh tiến độ thi
công, giải ngân nguồn vốn các công trình XDCB trên địa bàn; tăng cường các biện
pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống thiên tai.
(UBND huyện chỉ đạo thực hiện)
5. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (khóa V).
(Thƣờng trực HĐND huyện thực hiện)
6. Tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019; các địa
phương, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế
hoạch năm 2020.
(Ban Tổ chức; các Đ/c UVBTV, HUV phụ trách địa bàn chỉ đạo)
7. Hoàn thành chương trình làm việc của các Đoàn công tác Thường trực Huyện
ủy với Đảng ủy 19 xã, thị trấn về thực hiện nhiệm vụ, nội dung cam kết năm 2019.
Theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư khiếu kiện đã tiếp nhận, xử lý. Ban hành
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Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát
năm 2020.
(UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tham mƣu thực hiện)
8. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện ký cam kết
trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, các ban, ngành cấp huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy
năm 2019 và triển khai ký cam kết trách nhiệm năm 2020.
(Văn phòng Huyện ủy chủ trì tham mƣu thực hiện)
9. Tổ chức Hội nghị giao ban các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; giao ban
công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
năm 2019. Làm việc với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2019, chương trình công tác năm 2020; kế hoạch giám sát, phản biện
năm 2020.
(Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy tham mƣu thực hiện)
10. Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020),
75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30
năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-25/12/2019), 30 năm Ngày truyền thống
Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019), Ngày Dân số Việt Nam
(26/12/1961-26/12/2019).
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch)
11. 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)
12. Thường trực Huyện ủy đi cơ sở, làm việc với một số cơ quan, đơn vị; tập
trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì
nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”.
(Văn phòng Huyện ủy phối hợp tham mưu, phục vụ).
Nơi nhận:
T/M BAN THƢỜNG VỤ
- BTVTU (b/c),
PHÓ BÍ THƯ
- 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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