ĐẢNG BỘ TỈNH Q UẢNG TRỊ
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ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Hải Lăng, ngày 08 tháng 3 năm 2019

Số 560-T B /H U

THÔNG BÁO
K ết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ
tại phiên làm việc về kể hoạch phát triển KTXH-QPAN,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019 đối với Đảng uỷ thị trấn Hải Lăng
Ngày 01/3/2019, BTV Huyện uỷ tiến hành làm việc về kế hoạch phát triển KTXH, QP,AN, xâỵ dựng Đảng và hệ thông chính trị năm 2019 đôi vói Đảng uỷ thị trân Hải
Lăng (thành phần tham dự cỏ danh sách kèm theo).
Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hải Lăng báo cáo
kế hoạch thực hiện các nội dung công việc tôn đọng của năm 2018, nhiệm vụ chủ yêu
năm 2019 và ý kiên phát biêu của các đông chí dự họp, đông chí Phạm Ngọc Minh- Bí
thư Huyện ủy kết luận:
Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị
trấn Hải Lăng đạt đươc những kết quả tích cực: Có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH
đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; trong đó, có 06/16 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH đạt
vẳ vượt so vói N ghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020.
Tuy nhiên, bên canh những kết quả đạt được, cho đến nay, Đảng ủy thị tran Hải Lăng
vẫn chưa triên khai thực hiện tôt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghi quyêt sô 02-NQ/HU
ngày 06/7/2016 của BTV Huyện ủy “về phát triển KT-XH thị trần Hải Lăng đến năm
2020”; nhiều nội dung tại Thông báo kết luận số 290-TB/HỤ ngày 30/5/2017 tại phiên
giám sát 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 và
Thông báo kết luận số 490-TB/HU ngày 17/9/2018 của Thường trực Huyện ủy về tình
hình, kết quả sau 2 năm thực hiện N gỤ quyết số 02-NỌ/HỤ đến nay vẫn chưa thực hiện
được, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyêt diêm tôn đọng của năm 2018 trở vê
trước. Nhiều chỉ tiêu đạt được còn khoảng cách khá xa so với Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thị trấn lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra.
Đe khắc phục những việc tồn đọng từ năm 2018 trở về trước và thục hiện tốt nhiệm
vụ năm 2019, BTV Huyện ủỵ yêu cầu Đảng uỷ thị trấn tiếp thu đầy đủ, họp lý các ý kiến
tham gia của các phòng, ban câp huyện và lãnh đạo huyện; đông thời rà soát các chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thị tran nhiệm kỳ 2015- 2020, Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày
06/7/2016 và các Thông báo kết luận của BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy xây dựng
kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện vói quyết tâm cao để cơ bản đạt, vượt hoặc tiệm cận các
chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra trong năm 2019. Trong đó, chú họng
việc đề ra nhiệm vụ, giải pháp, huy động nguồn lực, lô trình thục hiện và phân công trách
nhiệm cho từng ƯVBCH Đảng bộ. Trong quá trình triên khai thực hiện, hàng quý, 6 tháng,
09 tháng Đảng ủy tự rà soát kêt quả đê kịp thòi đôn đôc việc thực hiện. Yêu câu việc xây
dựng và hoàn thành Kê hoạch đê triên khai thực hiện trong tháng 3/2019, giao trách nhiệm
cho đ/c ƯVTV phụ trách và HUV chỉ đạo đôn đôc việc xây dựng và tham gia nội dung Kê
hoạch. Trong đó, yêu cầu Đảng ủy thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
I. Giải quyết hoàn thành các nhiệm vụ tồn đọng từ năm 2018 trở về trước
1.
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể thị trấn kịp thòi tổ chức rà soát
các nhiệm vụ tôn đọng, theo từng nội dung cụ thê gửi UBND huyện, các phòng chuyên môn
huyện, các ban đảng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện để xin ý kiến tham gia.
Chậm nhất đến ngày 20/3/2019 các cơ quan liên quan gửi vãn bản phản hồi cho thị trấn.
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Chậm nhất cuối tháng 3/2019, Đ ảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị (mời
các phòng, ban cấp huyện có liên quan, U V TV phụ trách, H U V chỉ đạo tham
dự) đê giải quyêt những việc tôn đọng. Đ ông thời, ban hành Thông báo kết luận
để tổ chức triển khai thực hiện.
2.
Đ ảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nội dung tồn đọng đã
chỉ ra tại T hông báo kết luận đã ban hành (hoàn thành trong tháng 3/2019).

n. về thực hiện nhiệm vụ của năm 2019
1. Nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng đô thị văn minh
Đe lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ 2019
đạt kêt quả cao, Đ ảng ủy tập trung xây dựng các kê hoạch sau:
- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 134-KL/HU, ngày 03/12/2018 của Huyện ủy
vê chưong trình, nhiệm vụ trọng tâm phát triên KT-XH, QP-AN năm 2019 và các chỉ
tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hôi năm 2019 được UBND huyện giao; cam kết
của BTV và người đứng đầu cấp ủy thị trấn với BTV Huyện ủy năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu được giao;
xây dựng chính sách phát triển CN-TTCN, ngành nghề, TM-DV.
- Ke hoạch thực hiện việc chỉnh trang đô thị văn minh năm 2019.
- Ke hoạch hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất theo hệ tọa độ
VN2000 và xử lý các trường họp lấn chiếm đat đai.
- Kế hoạch đấu giá QSD đất và cấp đất bổ sung (có thu tiền) năm 2019.
- K e hoạch khắc phục việc xây dựng m ột số công trình chậm tiến độ.
- Huy động nguồn lực xây dựng 1-2 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày
tái lập tỉnh (01/7/1989-2019), 45 năm Ngày giải phóng Hải Lăng, 30 năm Ngày lập lại
huyện (01/5/1990-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội
Đẩng cac cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/6/2016 của BTV Huyện
ủy ‘Vê nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ quân sự, công an xã, thị trân...”. Lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATXH nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển
khai D ự án trên địa bàn. Kịp thời ngăn chăn các tệ nạn xã hội xảy ra.
2. về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Xâỵ dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiên đâu của Đảng bộ găn vói việc nêu gưong của đảng uỷ viên, trưởng các ban
ngành, đoàn thể (hoàn thành trong tháng 3/2019).
- T hường xuyên quán triệt cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách
nhiệm đôi với công việc; tôn trọng, phục vụ N hân dân; châp hành nghiêm Quy
định v ê thời gian, lê lôi làm việc.
- Tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; 20202025, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 trên cơ
sở lựa chọn theo hướng cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để cơ cấu.
- L ãnh đạo, chỉ đạo đẩy m ạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy,
U B K T Đ ảng ủy; H Đ N D ; ƯBND; M ặt trận và các đoàn the thị trấn.
- X ây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, Mặt trận
và các đoàn thê khóm (hoàn thành chậm nhât trong tháng 4/2019).
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- K ịp thời ban hành Quy định trách nhiệm nêu gựơng của cán bộ,
đảng viên, trước hết là U V BTV , Ư V BCH Đảng ủy xã và Kê hoạch phân công
đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú.
- Chỉ đạo UBND xã tổ chức hội nghị để thực hiện việc giải trình các kết luận
giám sát của HĐND, M ặt trận, đoàn thể, kiến nghị, ý kiến phản ánh của cử tri với
Thường trực HĐND, M ặt trận và các đoàn thê thị trân từ năm 2018 trở vê trước trong
quý 1/2019 và giải trình kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND, Mặt
trận và các đoàn thê sau giám sát năm 2019 trong quý m /2 0 1 9 .

in.

B T V H uyện ủy giao nhiệm vụ cho UBND huyện, các phòng chuyên
môn huyện, các ban đảng H uyện ủy, M ặ t trậ n và các đoàn thê huyện, đông chí
U V TV phụ trá c h , H U V chỉ đạo q u an tâm , giúp đ ỡ thị trâ n tháo gỡ nhũng vân
đề tồn đọng, v ư ó n g m ắc
1. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy thành lập Tổ chỉ đạo giải
quyết những việc tồn đọng, vướng mắc của thị trấn. Trong đó, phân công đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Huyện ủy làm tô trưởng, đông chí ƯVTV phụ ừách làm tô phó, đại diện
các cơ quan, ban ngành liên quan làm thành viên (hoàn thành trong tháng 3/2019).
2. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 399 khẩn trương chỉ đạo thành lập tổ chức đảng
trong doanh nghiệp đê đảm bảo việc sinh hoạt đảng của đảng viên hiện đang làm việc ở
các công ty tại Cụm Công nghiệp (chậm nhất trong quý n/2019).
3. Phòng N ội vụ tham m ưu U BN D huyện phương án bố trí cán bộ làm
công tác địa chính ở thị trấn (hoàn thành trong t h á n g 3/2019).
4. Phòng K T -H T phối họp với U BN D thị trấn nghiên cứu tham m ưu
UBN D huyện thành lập đội quản lý đô thị, đông thời xây dựng quy tăc quản lý
đô thị (hoàn thành trong t h á n g 4/2019).
5. Phòng G D & Đ T làm việc với U BN D thị trấn về các nôi dung liên quan
đến trường học để tham m ưu UBN D huyện phương án giải quyết.
Y êu cầu U B N D huyện chỉ đạo các phòng có liên quan các nội dung trên
tham m ưu triển khai thực hiện; Đ ảng uỷ thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện
Két luận này. Giao V PH U , các đồng chí U V TV phụ trách, H U V chỉ đạo xã và
các cơ quan liên quan thường xuyên kiêm tra, đôn đôc việc thực hiện và báo cáo
cho B T V H uyện uỷ biêt, chỉ đạo.
Nơi n h â n :
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các ban đảng, VPHU, đoàn thê huyện,
- Các cơ quan liên quan thuộc UBND huyện,
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT thị hấn,
- Các đ/c UVBTVHU,
- Đ/c HUV chỉ đạo thị trân,
- Các đ/c dự sinh hoạt chi bộ nông thôn,
- Lưu VPHÙ.

T /L B A N T H Ư Ờ N G vụ
V Ă N PH ÒNG

uang Khánh
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DANH SÁCH
Tham dư buổi làm việc đối vó i Đ ảng ủy thị trấn Hải Lăng

(Kèm theo Thông báo sổ 560 -TB/HU, ngày 08/3/2019)
1.

về

phía huyện:

1. Đ /c Phạm N gọc M inh- TƯV, Bí thư Huyện ủy, C hủ tịch HĐ N D huyện
2. Đ /c Lê Thế Q uảng- P hó Bí thư Thường trực H uyện ủy
3. Đ /c V ăn X uân Thơ- U V TV , Chủ nhiệm U B K T H uyện ủy
4. Đ /c H ồ Quốc M inh- U V TV , Trưởng BTC H uyện ủy
5. Đ /c T rần Thị Thu- U V TV , Trưởng B D V H uyện ủy
6. Đ /c Phạm Đ ình Lợi- U V T V Phó Chủ tịch Ư BN D huyện
7. Đ /c Cáp X uân Tá- HƯ V, PC T HĐ ND huyện
8. Đ /c Lê H ữu Phước- HƯV, Phó Chủ tịch U BN D huyện
9. Đ /c Lê Q uang K hánh- H U V , Chánh V ăn phòng H uyện uỷ
10. Đ /c Lê N hân M ạnh- HƯV, Trưởng Phòng T C -K H (HƯV chỉ đạo)
11. Đ /c D ương V iết H ải- HU V , trưởng phòng N N -PT N T
12. Đ /c H ồ V ĩnh H iếu- H U V , Trưởng Phòng N ội vụ
13. Đ /c Lê V ăn T hạnh - HƯV, Trưởng phòng G D & Đ T
14. Đ /c N guyễn Q uang H ải- H U V, Trưởng phòng K T-H T
15. Đ /c V ăn N gọc T iến Đ ức- Trưởng phòng T N -M T
16. Đ /c K hổng M inh Tâm - GĐ T rung tâm Phát triển Q uỹ đất
17. Đ /c T rần V iết Bảo- Phó C hủ tịch ƯBM T huyện
18. Đ /c H oàng V ăn B ảo- H U V, Chủ tịch H ội N ông dân huyện
19. Đ /c T rần Q uang D ũng- Phó Chủ tịch LĐ LĐ huyện
20. Đ /c T rần H ữu B ắc- HƯ V, Bí thư H uyện đoàn
21. Đ /c T rần M inh H iền- C hủ tịch Hội CCB huyện
22. Đ /c N gô Thị Thanh- HƯV, C hủ tịch H ội L H PN huyện
23. Đ/C Hồ Thị H ồng H ải- Phó trưởng BTG H uyện ủy
24. Đ /c N guyễn H ữu T rung- PCV P H uyện ủy
2. Vê phía thị trấn Hải Lăng: Gồm có 10/11 đồng chí ừong Đảng ủy; đ/c
Trương Công Sơn- Chủ tịch Hội Nông dân; đ/c Phạm Thị Ngọc Dung- Bí thư Đoàn.
Vắng: đ/c Lê V ăn Sơn - ĐUV, T rưởng C ông an thị trấn.

