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I.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động chủ yếu của Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện uỷ
1. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
a.

Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2017-2018, toàn huyện gieo cấy được 6.851,4 ha lúa

(KH: 6.850 ha). Tính đến ngày 25/4, toàn huyện có 100% diện tích lúa đã trổ. Một số diện
tích lúa bị nhiễm sâu bệnh: 500 ha nhiễm bệnh bạc lá, sọc vi khuẩn, khô đầu lá (mong đổ
lOOha bị nhiễm nặng); 300 ha nhiễm bệnh đạo ôn lá (trong đó 50 ha bị nhiêm nặng); 100
ha nhiễm bệnh khô vằn (ở mức độ nhẹ) và một số đối tượng sâu bệnh khác như: sâu cuốn
lá nhỏ, khô đầu lá sinh lý, rầy các loại,... phát sinh và gây hại ở mức độ nhẹ.
BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện, các ngành chức năng và các địa phương
kịp thời phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, tránh để lấy lan diện rộng, đồng thời bám sát
đồng mộng để chăm sóc cây lúa trước khi thu hoạch.

b.
Chăn nuôi: Đàn ừâu 2.417 con (tăng 02 con so với tháng trước)', đản bò 7.154 con
{tăng 29 con), trong đó bò lai 4.670 con (chiếm 65,3%, tăng 27 con)', đàn lợn 43.310 con
(giảm ỉ.000 con); đàn gia cầm 561.000 con (giảm 4.000 con). Công tác tiêm phòng, kiểm
dịch, kiểm soát giết mổ được thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh ừên gia súc, gia cầm ổn định.

c. Khai thác rừng trồng tập tm ng được 38,53 ha với trữ lượng 3.180 m3 (lũy kế:
69,93 ha; 5.410 m3).
d. Thưỷ sản: Sản lượng khai thác hải sản ừong tháng ước đạt 330,3 tấn (tăng 159,1
tân; lũy kê: 863,1 tân, K H 2018: 3.400 tân)', trong đó, hải sản có giá tri xuât khâu là
133,5 tấn (tăng 77,5 tẩn; lũy kế: 419,3 tấn, KH: 750 tẩn). Đ ã thu hoạch được 109 tấn tôm
thương phẩm.

2.
Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đe án 1618 của BTV Tỉnh ủy và
Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy
Ngày 04/4/2018, BTV Huỵện ủy tổ chức Hội nghi sơ kết 03 năm thực hiện Đe án
tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã (theo Quyết định sổ Ỉ6Ỉ8-QĐ/TU, ngày 27/02/2015
của BTV Tỉnh ủy) và Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 21/01/2015 của BTV Huyện ủy về
nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ M ặt trận, đoàn thể xã, thị ừấn, tạo nguồn cán bộ cho
câp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp đến năm 2020 và những năm
tiêp theo. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy,
đại diện ƯBND huyện, CT UBM T huyện; trưởng các ban đảng, các đoàn thể huyện; bí
thư hoặc phó bí thư thường trực các xã, thị trấn và các đồng chí là cán bộ theo Đề án
1618 và Nghi quyết 03.
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Sau khi Đe án 1618 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy được
ban hành, BTV Huyện ủy đã tố chức quán triệt rộng rãi và chỉ đạo các to chức, đon vị,
địa phưoug triển khai thực hiện theo Ke hoạch, lộ trình đề ra. Trong đó, đã tiếp nhận và
bố trí các chức danh, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo Đe án 1618 và Nghị quyết 03;
quan tâm giải quyết các chế độ chính sách, bồi dưỡng trình độ LLCT, chuyên môn
nghiệp vụ; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc... N hờ vậy, cán bộ theo Đe án 1618
và Nghị Quyết 03 cơ bản yên tâm công tác, chịu khó học tập, nghiên cứu; năng động,
nhiệt tình, tiếp cận tốt công việc, được đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá cao.
Đối với Đề án 1618 của BTV Tỉnh ủy, ừong số 40 em trúng tuyển đến nay đã kết
nạp được 29 em vào Đảng; 02 em được giói thiệu ứng cử vào chức danh bí thư xã Đoàn
nhiệm kỳ 2017-2022; 07 em được quy hoạch vào ban châp hành và một sô chức danh chủ
chốt xã, thị trấn; 05 em được tạo điều kiện tham gia thi tuyển và đã trúng tuyển vào công
chức cấp xã; 03 em xin thôi việc. Đối với Nghị quyết 03 của BTV Huyện ủy, đến nay có
56/79 đông chí là trưởng Mặt trận và các đoàn thể có trình độ đai học chuyên môn, 79/79
đồng chí có trình độ Trung cấp LLCT. Tiếp nhận, bố trí 65 em cấp phó Mặt trận, đoàn thể
cơ sở tôt nghiệp đại học chính quy, trong đó có 04 em được giới thiệu bâu làm trưởng các
đoàn thể ở xã, 01 em trúng tuyển viên chức (giáo viên mầm non), 05 em xin thôi việc vì lý
do gia đình. Còn lại 55 em đang công tác, trung bình toàn huyện đạt tỷ lệ 64% (Nghị qựyêt
03: 60% trở lên); ừong đó có 50 em là đảng viên, 41 em được quy hoạch vào BCH đảng
bộ, BTV đảng ủy, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn.

3.

Tổ chửc Hôi nghị quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung
ương và các nghị quyêt chuyên đê của BTV Huyện ủy
Ngày 11/4/2018, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghi quán triệt các chỉ thị, quy định,
hướng dân của Trung ương và các nghị quyêt chuyên đê của BTV Huyện ủy. Tham dự
Hội nghị có các đ/c HUV; báo cáo viên Huyện ủy; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc;
trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các ban đảng, VPHU; bí thư chi bộ nông
thôn, bí thư đảng bộ bộ phận và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận.
Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung
ương gồm: Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng, trực thuộc Trung ương tiếp
tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đâu tranh ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái, “tự
diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ (ban hành kèm theo Quyết định sổ 99-QĐ/7W,
ngày 03/10/2017 của Ban B í thự); Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương
khóa XI về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày
20/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;
Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư ve giám sát của MTTQ Việt
Nam, các tố chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức,
lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Hội nghị đã tập trung quán triệt, nghiên cứu 02 Nghị quyết chuyên đề của BTV
Huyện ủy: Nghị quyêt số 03-NQ/HU, ngày 09/4/2018 về tăng cường công tác quản lý,
giáo dục đảng viên; Nghị quyêt sô 04-NQ/HU, ngày 10/4/2018 về tăng cường công tác
dân vận trong giải phóng m ặt băng và giải quyêt tranh châp địa giới hành chính. Ngoài
ra, tại Hội nghị, đông chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo một sô tình
hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Diễn đàn chi bộ năm 2018; đồng
chí Trưởng Trạm Trông trọt- Bảo vệ thực vật huyện triên khai nhiệm vụ phòng trừ sâu
bệnh hại lua cho vụ Đ ông Xuân 2017-2Ỏ18.
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4.
2018-2023

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ

Ngày 23/4/2018, Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X,
nhiệm kỳ 2018-2023. Đen dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chủ tịch, 2 đồng chí Phó Chủ
tịch và đại diện lãnh đạo các ban thuộc Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong BTV Huyện
ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBM T huyện. Đại diện lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị liên quan, các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và 169 đại biểu chính thức đại diện
cho gần 17.000 hội viên Hội Nông dân ừong toàn huyện đã đến dự.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ
lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực: Nội dung, phương thức hoạt động tiếp
tục có sự đổi mới; tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển; các phong trào có
sự chuyển biến về lượng và chất; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi
đua lao động sản xuất, tham gia vào chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện,
xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nông thôn,... góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH
của huyện nhà.
Với chủ đề “Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng

cao vai trò, trách nhiệm cỉia giai cấp nông dân trong phát triên nông nghiệp, xây dựng
nông thôn mới, đô thị vãn minh ”, Đại hội đã biếu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ cho
nhiệm kỳ mói với tinh thần thống nhất cao. Đồng chí Nguyễn Đán- Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Minh- TƯV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND
huyện đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Nhân dịp này, BCH Đảng bộ huyện tặng Hội Nông
dân huyện Bức trướng m ang dòng chữ “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thỉ đua xảy dựng
nông thôn mới, đô thị văn mình ”. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mói gồm 28 đồng chí
(khuyết 01 đ/c), bầu BTV gồm 06 đồng chí (khuyết 01 đ/c) và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội
Hội Nông dân tỉnh gồm 30 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hoàng Văn
Bảo tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện
- ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm việc với M ặt trận các xã Hải Quy, Hải Quế,
Hải Chánh, Hải Khê, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Ba, Hải Lâm và thị trấn Hải Lăng về
chương trình hoạt động năm 2018 và hướng dẫn xây dựng các tiêu chí thực hiện các mô
hình đã ký kêt năm 2018. Kiêm tra các mô hình phát triên kinh tê thuộc 02 xã Hải An và
Hải Khê. Khỏi công xây dựng nhà ở cho 10 hộ gia đình có nhà ở tạm bợ, hư hỏng trị giá
mỗi nhà 40 triệu đồng (do UBMT tình hỗ trợ). Ban hành m ột số Ke hoạch để chỉ đạo
thực hiện ừong thòi gian tới1.
- Hội Nông dân huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội N ông dân huyện lần
thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ đạo các hội cơ sở hoàn thành việc đăng ký xây dựng mô
hình phát triên kinh tê năm 2018 (có 45 mô hình). Tổ chức kiểm tra hoạt động công tác

Kế hoạch “Xây ámg khi dân cu và xã đạt chuẩn nông thôn mói kiảt mẫi giai đoạn 20Ỉ8-202Ơ Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dm g nông thôn mới, đô thị văn minh” 2015-2018; Kế hoạch “Phối hợp thực hiện cam kết tách nhiệm
cìiatập thê và người đímg đâu ƯBMTvà các đoàn thểhuyệrì,\ Kế hoạch“ĩĩniv hiện những nội dangvề nhiệm VỊIphát tiền KT-XHvà
xây dựng hệ thống chính t ị gẳĩ vói thực hiện Kế hoạch sổ 72-KH/HU aia BTV Huyện vỷ'\ Kế hoạch “Ho t ợ xóa nhà tạm bợ dột nát
cho hộ nghèo năm 201<?’.
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hội và phong trào nông dân, việc xây dựng mô hình kinh tế tại 8 xã (Hải Phú, Hải Quy,
Hải Quế, Hải Dương, Hải Thiện, Hảỉ Ba, Hải Sơn, Hải Hòa). Hội Nông dân xã Hải vĩnh
phối họp tổ chức lóp tập huấn chăm sóc, thu hoạch bảo quản cây ớt cho 47 hội viên; Hội
Nông dân xã Hải Ba phối họp tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 150 hội
viên. Kết nạp mới: 17 hội viên (lụy kế 32 hội viên; Ke hoạch 2018: 385 hội viên).

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện huởng ứng Chưong trình “Đồng hành cùng phụ nữ
biên cương ’’ do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức (thông qua hình thức nhắn tin
bằng điện thoại). Phối họp với Hội LHPN tỉnh tổ chức khảo sát 20 hộ gia đình đăng ký
vay vốn “tiếp sức cho phụ nữ xây dựng nhà ở phòng tránh thiên tai từ nguồn vỏn quay
vòng’’ tại xã Hải Khê. Hội Phụ nữ xã Hải Xuân, Hải Trường phối họp tiêp nhận và trao 4
000 con gà giông do Chương trình Phát triên vùng hô trợ, trị giá 64,5 triệu đông cho 80
hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo và gia đình có trẻ dễ bị tổn thương. Chỉ đạo các hội cơ sở
thành lập 3 tổ tiết kiệm tín dụng có 90 thành viên tham gia; 01 tổ họp tác dịch vụ thu mua
lúa thòi vụ có 11 thành viên tham gia. Phát triên mới 55 hội viên (lũy kê: 100 hội viên;

KH: trên 500 hội viên).
- Hội Cựu chiến bỉnh huyện chỉ đạo 2 xã Hải An, Hải Khê tổ chức ra mắt mô hình
“Dân vận khéo ” về “vận động CCB thực hiện tiêu chí không sửa chữa, cơi nới nhà cửa,
xây dựng công trình trái phép trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam ”. Vận động
5 CCB thôn Lương Điền, xã Hải Sơn tham gia tổ họp tác trồng sen, nuôi cá với diện tích
13 ha. Phát triển 3 mô hình kinh tế nuôi cá chình, nuôi gà, ữồng cây ăn quả ở xã Hải Tân.
Tiến hành khảo sát các mô hình CCB đăng ký xây dựng năm 2018 (46 mô hình) và đề
nghị Ngân hàng chính sách huyện cho vay vốn đầu tư. Khảo sát 7 nhà ở của hội viên
CCB để đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa.
- Đoàn Thanh niên huyện chỉ đạo 100% Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức
“Ngày hội thiểu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn ” với nhiều hoạt động bổ ích. Chỉ đạo
các Liên đội trường học, xã Đoàn, Hội đồng Đội xã cùng phối họp tố chức các chương
trình, hội thi về “Tim hiểu lịch sử Đảng bộ địa phương ’; đồng thời, tổ chức các hoạt
động tham quan về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đội viên, thiếu
nhi. Chỉ đạo Đoàn cơ sở hoàn thành đăng ký mô hình kinh tế năm 2018 (cỏ 27 mô hình).
Phối họp m ở 13 lóp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho đội viên, thanh niên. Giới thiệu 6 đoàn
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (lụy kế: 103 đoàn viên; KH: 270 đoàn viên).

- Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành làn thứ 2: Sơ kết
hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II; thông qua và ban hành các văn
bản đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối họp vói thủ trưởng cơ quan, đơn vị,
người sử dụng lao động tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị Người lao động và thực
hiện quy chế dân chủ năm 2018 (đến nay, có 37/37 cơ quan, đơn vị và 5/9 doanh nghiệp
đã tổ chức). Khảo sát và đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2018
cho 4 đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trong đó, LĐLĐ tỉnh đã
thẩm định và quyết định hỗ trợ xây tặng nhà cho 02 trường họp2.

2 Gồm: Đ/c Phạm Thị Gái - Đoàn viên CĐCS Nhà máy May XK Phong Phú Quàng Trị và đ/c Nguyễn Đình TuấnĐoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Hải Dưomg với mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/nhà.
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6. Các hoạt động chủ yếu của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày sình Tổng Bí
thư Lê Duẩn 07/4 (1907-2018); Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 43 năm Ngàỵ
giải phóng hoàn toàn miền N am thống nhất đất nước 30/4 (1975-2018); Ngày Quốc tế
lao động (01/5); 46 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 01/5 (1972-2018).
- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; tăng cường phòng, chống dịch bệnh
trên cây hồng, vật nuôi và công tác bảo vệ môi trường.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống phức tạp về
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ừên địa bàn.
- Tổ chức đối thoại vói cán bộ, đảng viên và Nhân dân một số địa phương trên địa bàn.
- Tổ chức trực báo quý I các ban đảng, VPHU, TT BD CT huyện; M ặt hận và các
đoàn thể; các ngành khối nội chính.
- Chỉ đạo tổ chức Diễn đàn điểm năm 2018 ở cơ sở (đến nay, có ỉ 1/37 chi bộ đã to

chức Diên đàn điếm).
- Thành lập Tổ xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng
các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2015-2020.
- Chỉ đạo xây dựng Đồ án “nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả

kết quả huyện
- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chi thị số 17-CT/TU, ngày 06/4/2018 của BTV
Tỉnh ủy “vé tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác pho biến, giáo dục pháp luật,

nâng cao ỷ thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
- Ban hành K ế hoạch phát động phong hào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí M inh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018).
- Ban hành K ế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghi quyết 26-NQ/TW, ngày
5/8/2008 của B C H Trung ương, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- To chức Đoàn tham quan, học tập mô hỉnh kinh tế ở m ột số tỉnh phía Nam.

n. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 5/2018
1. Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 64 năm N gày chiến thắng Điện Biên
Phủ 07/5 (1954-2018); 128 năm N gày sinh Chủ tịch Hồ Chí M inh 19/5 (1890-2018). Chỉ
đạo tô chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018.

2. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh, nhất là rầy hên lúa; chỉ đạo thu
hoạch lúa vụ Đông Xuân 2017-2018, triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2018; chỉ đạo công
tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng.
3. Tiếp tục chỉ đạo công tác GPMB ở Khu kinh tế Đông N am Quảng Trị.
4. Chỉ đạo xâỵ dựng K e hoạch phát triển một số cây trồng vùng gò đồi. Quy hoạch
Trung tâm sản xuât rau, củ, quả sạch.
5. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Diễn đàn năm 2018 theo K ế hoạch số 74-KH/HU, ngày
21/3/2018 của BTV Huyện ủy, trong đó chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Diễn đàn điểm.
6. Thực hiện K ế hoạch luân chuyển cán bộ đợt 2, giai đoạn 2017-2020.
7. Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo cơ sở tiến hành sơ kết hình hình thực hiện nghị quyết
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đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã, thị trấn giữa nhiệm kỳ 2015-2020.
8. 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 mói.
9. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối họp UBND huyện xây dựng Ke hoạch thực
hiện “Năm dân vận chỉnh quyển - 2018
10. Sơ kết 02 năm thực hiện Ke hoạch số 13-KH/TU, ngày 27/4/2016 của BTV Tỉnh

ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (bằng văn bản).
11. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (bằng văn bản).
12. Tổ chức H ội nghị: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày

02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Sơ
kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 12-KH/HƯ, ngày 27/4/2016 của BTV 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 trấn và chi bộ nông thôn.
13. Hội nghị H uyện ủy lần th ứ XIQ: Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của

BCH Đảng bộ huyện khóa XV;
- Thông qua K Ì hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH
TW (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH
TW (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập/
- Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH
TW (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới;
- Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH
TW (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.
Nơi nhân:
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c),
- Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c),
- Đảng ủy BĐBP tỉnh,
- Đ/c Trần Đức Việt, ƯVTVTU, Giám đốc Công
tỉnh, phụ trách Hải Lăng (b/c),
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các cấp uỷ đảng trực thuộc,
- Các ban đảng, VP Huyện uỷ, các đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
-LưuV PH U .

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PH Ó BÍ TH Ư

