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THÔNG BÁO
Kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại phiên họp ngày 03/5/2018

Tại phiên họp ngày 03/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bàn và thống
nhất một số chủ trương:
1. Ngày 19/4/2018, UBND huyện đã có Kết luận thanh tra đột )oiất việc quản
lý tài chính tại HTX Trà Lộc, xã Hải Xuân, Ban thường vụ Huyện ủy yêu câu:
- Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền và phối họp với các cơ quan
tư pháp sớm hoàn tất hồ sơ để sớm đưa ra xét xử theo đủng quy định của pháp luật.
- UBKT Huyện ủy tham mưu, đề xuất việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên
vi phạm.
2. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tham mưu
giúp việc để xây dựng các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017, 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 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2011
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập.
3. UBND huyện nghiên cứu đề xuất với HĐND huyện thông qua một số nội
dung sau:
- Chính sách hỗ trợ khỏi nghiệp trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết để
ực hiện tốt nội dung thúc đẩy khởi nghiệp tại Két luận số 38-KL/TU, ngày 08/12/2016
ta Tỉnh ủy Quảng Trị về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017.

Ễ

- Cơ chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển đất
Dng lúa và thủy lợi phí theo hướng thành lập Ban Quản lý đê điều cấp huyện và trích tỷ
phần trăm nguồn hỗ trợ để duy tu, bảo dưỡng đê bao toàn huyện.

- Kêu gọi các nhà đầu tư đủ điều kiện, kinh doanh dịch vụ tổng họp đầu tư ở
NơiTảnhân:
hồ
Vệ (mặt nước và phần đất sát Nhà văn hóa khóm
T/L6).
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- TT HĐND, UBND,
UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung của
- UBKT, BTC, VPHƯ,
báo
kết luận này.
-Thông
Công an
huyện,
- Đảng ủy các xã, thị ừấn,
- Lưu VPHU.

