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  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Tân, ngày 04 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
công tác tháng 6 năm 2019

-----

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2019

và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, bão, lũ; công tác

phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI)

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1) nghe và cho ý kiến

Công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2) nghe và cho ý kiến

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 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”

- Báo cáo sơ kết 05 năm (2014 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung

ương Đảng “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

- Công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

IV- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3) nghe và cho ý kiến

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an

ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác

đấu tranh phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2019.

- Các giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, công tác đảm

bảo trật tự an toàn giao thông.

- Các biện pháp giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí các xã đạt chuẩn nông

thôn mới; xây dựng xã Sông Phan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; phấn đấu xây

dựng xã Tân Đức, Tân Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.
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- Công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức

khỏe nhân nhân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; công tác dân số; giảm tỷ lệ

sinh con thứ 3 trở lên.

- Nghe UBND huyện báo cáo kết quả các vụ việc liên quan đến tôn giáo.

- Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng,

trật tự đô thị, quản lý đất công; việc thực hiện Quy chế phối hợp với các huyện giáp

ranh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị huyện.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch

bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính

trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Kết quả các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị

quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII).

- Thông qua Đề án hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm

Văn hóa thông tin và thể thao huyện.

V- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X) 

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2019; thực hiện chất vấn trong Đảng.

VI- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai,
ngày 03

Buổi sáng: - 08 - 09 giờ: Thường trực Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt cho ý
kiến về công tác cán bộ  
Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo
                    - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan        

Thứ ba,
ngày 04

CN: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 1)

Thứ tư,
ngày 05

CN: Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ
Buổi sáng: - Thường trực Huyện ủy dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 (bắt đầu lúc 6 giờ
45 phút)
                  - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến
tháng 6/2019
Buổi chiều:  Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối cơ quan
Đảng - Đoàn thể huyện

Thứ năm,
ngày 06

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Phòng Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019

Thứ sáu,
ngày 07

Buổi sáng:- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị liên tịch đại biểu các dân
tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019
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Buổi chiều: - Thường trực Huyện ủy họp chi bộ định kỳ
                    - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự công bố quyết định của Tòa án nhân
dân tỉnh

Thứ hai,
ngày 10

Buổi sáng: - Đ/c Bí thư Huyện ủy đi cơ sở
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân
định kỳ.
Buổi chiều: - Đ/c Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy
Quân sự huyện
                  - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp giao ban
với các Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã thị trấn

Thứ ba, 
ngày 11

Buổi sáng: Giao ban 4 Thường trực; Hội ý Thường trực  Huyện ủy
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện và các phòng, ban liên quan nghe
báo cáo tiến độ triển khai các công trình XDCB trên địa bàn huyện.

Thứ tư, 
ngày 12

CN: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 2)

Thứ năm,
ngày 13

Buổi sáng: - Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
               - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với các Tiểu ban Đại hội đại biểu huyện, nhiệm
kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu,
ngày 14

Buổi sáng:- Đ/c Bí thư Huyện ủy đi cơ sở
               - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi huyện 6 tháng đầu năm 2019
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 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”.

Thứ hai, 
ngày 17

Buổi sáng:- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp
6 tháng đầu năm 2019
Buổi chiều:- Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban khối nội chính về tình hình thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.
                 - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng,
các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện 6 tháng đầu
năm 2019

Thứ ba,
ngày 18

Buổi sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện và các đia phương nghe báo
cáo tình hình, tiến độ thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc Nam (đoạn qua địa bàn huyện)

Thứ tư,
ngày 19

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung việc thực hiện quy trình giải
quyết hồ sơ hành chính và thủ tục đo đạc, trích xuất bản đồ địa chính
Buổi chiều:- Thường trực Huyện ủy đi thăm VTV9 nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
                 - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì giao ban
Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019.
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Thứ năm,
ngày 20

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy, UBND huyện làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện về
kết quả thực hiện chỉ tiêu BHYT, BHXH
Buổi chiều: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3)

Thứ sáu,
ngày 21

07 giờ: Thường trực Huyện ủy thăm Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện nhân kỷ niệm 94
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
08 giờ: HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (lần 3)

Thứ bảy,
ngày 22

Tối: Thường trực Huyện ủy dự công diễn Hội diễn nghệ thuật không chuyên huyện Hàm Tân
năm 2019

Thứ hai,
ngày 24

Buổi sáng:- Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
                 - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo QCDC huyện 6
tháng đầu năm 2019
Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với tập thể cán bộ, công chức cơ quan Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Thứ ba, 
ngày 25

Buổi sáng: - Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan
               - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân
định kỳ.
Buổi chiều:- Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
              - Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân
tộc

Thứ tư,
ngày 26

CN: HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X) Đánh giá tình hình, kết
quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng 6
tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện chất vấn trong
Đảng.

Thứ năm,
ngày 27

CN: Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30
Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn
giáo  huyện 6 tháng đầu năm 2019
Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp giao
ban Thường trực HĐND huyện tháng 6/2019

Thứ sáu,
ngày 28

CN: Đ/c Bí thư Huyện ủy đi cơ sở
Buổi sáng: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết phong trào
thi đua"CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm
2019.
Buổi chiều: Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng Hội
Nông dân huyện.

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                        
- Đảng ủy các xã - thị trấn;   
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- CVVP Tỉnh uỷ theo dõi huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Trần Công Trường


