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Số 3% -C V /H Ư
Đăng kỹ nội dung cam kết trách nhiệm
thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Kính g ử i :

- C ác ban đảng, V PH U ; M ặt trận, các đoàn thể huyện,
- Đ ảng ủy các xã, thị trấn.

Năm 2019, là năm nước rứt, có ý nghĩa quyết định đối vói việc thực hiện nghị
quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp phải có
quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đau góp phần hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề
ra của nghị quyết đại hội. Với nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, BTV Huyện ủy yêu cầu
các ban đảng, VPHU; M ặt trận, các đoàn thể chính trị huyện; đảng ủy các xã, thị trấn rà
soát, đánh giá những nội đung cam kết trong năm 2018 hoàn thành, những nội dung chưa
hoàn thành gắn với nhiệm vụ của năm 2019, đãng ký cam kết các nội đung của tập thế và
người đứng đầu với BTV Huyện ủy đế tổ chức thực hiện ữong năm 2019.
Nội dung đãng ký của tập thể, cá nhân phải được xây dựng trên cơ sở rà soát các
chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ các
xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015- 2020,...; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội,
QP-AN của UBND huyện 5 năm giai đoạn 2015-2020; các nội dung tồn đọng trong cam
kết, những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 và những năm qua chưa được giải quyết
dứt điểm. Các nội đung cam kết phải được thông qua tập thể lãnh đạo các ban đảng,
VPHU; M ặt trận, các đoàn thể chính trị huyện; đảng ủy các xã, thị trấn, gửi BTV Huyện
ủy trước ngày 30/11/2018 (qua Văn phòng Huyện ủy).
Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các ban đảng, cơ quan liên quan
chuẩn bị nội dung của BTV Huyện ủy giao cam kết với đảng ủy xã, thị trấn và ngưòi
đứng đầu; cùng với nội dung cơ sở đãng ký, báo cáo BTV Huyện ủy thông qua để triển
khai ký cam kết trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu năm 2019 tại Hội nghị
tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2018.

