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I. Những công việc trọng tâm đã thực hiện trong tháng 3/2018
1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Hải Lăng
19/3 (1975-2018) và Ngày hội văn hóa huyện lần thứ XV; Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27/2); Ngày truyền thông Bộ đội Biên phòng- Ngày Biên phòng toàn dân (03/3); Ngày
Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3).

2. Chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; tăng cường phòng, chống
dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

3. Chỉ đạo công tác tuyển quân và giao nhận quân năm 2018.
4. Xây dựng Báo cáo tự giám sát và làm việc vói Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy
về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ké hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của BTV
Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của BCT về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối vói công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại- tố cáo; việc chỉ đạo
thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đền bù và xử lý, giải quyết các đon thư do sư cố
môi trường biên Formosa gây ra trên địa bàn huyện Hải Lăng.

5. Chỉ đạo UBM T ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng một số tổ chức Mặt trận và
đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở chưa phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền,
vân động; chưa thực sự sâu sát, linh hoạt, mềm dẻo, đồng bộ, thiếu chiều sâu, có lúc chưa
nắm được tình hình và không tập hợp, thu hút, quy tụ được đoàn viên, hội viên và nhân dân
trước một số vụ việc xảy ra” (theo K ế hoạch 72-KH/HU, ngày 26/02/2018 cỉia BTVHU).
6. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Kế hoạch khắc phục việc quán triệt,
tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết chưa kịp thời và chất lượng chưa cao. M ột số
đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có m ặt còn hạn chế, chưa làm tốt
việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc học tập và làm theo Bác (theo K ế
hoạch 72-KH/HU, ngày 26/02/2018 của BTVHU).

7. Chi đạo xây dựng kế hoạch của tập thể và cam kết, đãng ký của cá nhân làm theo
Bác năm 2018.
8. Ban hành Ke hoạch tổ chức Diễn đàn năm 2018.
9. Tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm fra- giám sát công tác cán bộ.

10. Điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020 - 2025.
11. Thành lập Ban Chỉ đạo củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu
của hệ thông chính trị xã Hải An.

, 12. Chỉ đạo BCD 399 huyện tổng kết 01 năm thực hiện Đề án 399 của BTV Tỉnh ủy
về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chỉnh trị- xã hội trong các doanh
nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”.
13. Ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên.
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n . Một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 4/2018
1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Tống Bí
thư Lê Duẩn 07/4 (1907-2018); 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất
đất nước 30/4 (1975-2018); Ngày giỗ Tổ Hùng Vưong (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao
động (01/5); 46 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 01/5 (1972-2018) (Ban Tuyên giáo
Huyện ủy tham mưu tuyên truyền; UBND huyện, các đơn vị liên quan thực hiện).

2. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; tăng cường phòng, chống
dịch bệnh, bảo vệ môi trường (ƯBND huyện thực hiện).
3. Tiếp tục chỉ đạo công tác GPMB ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (BCĐ
GPMB chỉ đạo; H ội đồng BTHT-TĐC, các to chỉ đạo thực hiện).

4. Chỉ đạo xây dựng Ke hoạch phát triển một số cây trồng vùng gò đồi. Quy hoạch
Trung tâm sản xuất rau, củ, quả sạch (UBND huyện thực hiện).

5. Tiếp tục chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng
Chính phủ. Tập trung giải quyết tình trạng xây dựng nhà ừái pháp luật và tranh chấp đất
đai, địa giói hành chính trên địa bàn (UBND huyện thực hiện).
6. Ban hành Chỉ thị về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức
pháp luật của cán bộ và nhân dân ừên địa bàn huyện Hải Lăng (UBND huyện, Ban Tuyên
giáo Huyện ủy p hổi hợp tham mưu).
7. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của BBT về
đấy mạnh các phong ừào thi đua yêu nước hướng tói kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6(1948-2018) (Ban Tuyên giáo phổi hợp Ban
Dân vận Huyện ủy tham mun).

8. Chi đạo tổ chức Diễn đàn điểm năm 2018 ở cơ sở (Ban Tuyên giáo Huyện ủy
tham mưu).
9. Thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ đợt 2, giai đoạn 2017-2020 (Ban Tổ
chức Huyện ủy tham mưu).

10. Ban hành Nghị quyết về tăng cưòng công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng,
giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn huyện (Ban Dân vận Huyện ủy
tham mun).
11. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 20182023 (Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra).

12. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-KH/TW, ngày 20/01/2018 của BBT về
tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (Ban Dân vận Huyện ỉy chủ trì
tham mưu).

13. Thông qua Đe án Cải cách hành chính, Chương trình công tác cải cách hành
chính năm 2018 của BCĐ Cải cách hành chính và Tổ giúp việc của huyện (BCĐ Cải
cách hành chính huyện, Tô giúp việc chuấn bị nội dung).

14. Tổ chức Hội nghị: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày
02/02/2008 của BCH TW Đảng khoá X vê nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên đâu của
tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (BTC Huyện ủy tham mun).
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- Sơ kết 02 năm thực hiện Ke hoạch số 12-KH/HƯ, ngày 27/4/2016 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về phân công cán bộ cấp huyện và thành lập tố về chỉ đạo xã, thị
trấn, tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ quan xã, thị ừấn và chi bộ nông thôn (Ban To chức

Huyện ỉcy, Văn phòng Huyện ỉry tham mmi).
- Quán triệt Nghị quyết về tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt
băng, giải quyêt tranh châp địa giói hành chính trên địa bàn huyện; Nghi quyêt vê tăng
cường công tác quản lý. giáo dục cán bộ, đảng viên (Ban Dân vận, Ban Tô chức, Văn

phòng Huyện ỉcyphối hợp tham mmộ.
15. Hội nghị Huyện ủy lần thứ xn i:
- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XV (Ban

Tô chức Huyện ỉiy tham mmộ.
-T hông qua K ế hoạch thực hiện N ghị quyết 18-NQ/TW , ngày 25/10/2017
của BCH TW (khóa X II) về m ột số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
m áy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Ban Tổ chức

Huyện ỉiy tham mmi).
- Thông qua K ế hoạch thực hiện N ghị quyết 19-NQ/TW , ngày 25/10/2017
của B C H TW (khóa X II) về tiếp tục đổi m ới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (UBND

huyện, Ban Tô chức Huyện ủy phôi hợp tham mini).
- Thông qua K ế hoạch thực hiện N ghị quyết 20-N Q /TW , ngày 25/10/2017
của B C H TW (khóa X II) vê tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (UBND huyện tham mưu).
- Thông qua K ế hoạch thực hiện N ghị quyết 21-N Q /TW , ngày 25/10/2017
của B C H T W (khóa X II) vê công tác dân số trong tình hình m ới (UBND huyện

tham mím).
{Vănphòng Huyện ỉty đôn đốc, thẩm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị)J.
Noi nhân:
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- PCVP HU,
-LưuVPHU.
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