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HUYỆN ỦY LÝ NHÂN

*
Số 71 -CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lý Nhân, ngày 21 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
trọng tâm năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy

----- 

- Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Xét đề nghị của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và cấp ủy 
các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình công 
tác trọng tâm năm 2020 như sau:

QUÝ THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG 
CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG 
CHUẨN BỊ

I 1

Hội  nghị  Huyện  ủy  tổng  kết  công  tác  xây  dựng 
Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển 
khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Đ/c Bí thư H.U Các  Ban  xây  dựng 
Đảng, VPHU

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo:
- Nghị quyết về công tác an ninh trật tự năm 2020.
- Nghị quyết về công tác quốc phòng quân sự địa 
phương năm 2020.
- Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.
-  Chương  trình  trọng  tâm công  tác  phòng,  chống 
tham nhũng năm 2020.

Đ/c Bí thư H.U
Đ/c Bí thư H.U

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U
Đ/c Bí thư H.U

Đảng ủy Công an
Đảng ủy Quân sự

UBKT  Huyện  ủy, 
Văn phòng H.U

Chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 
nhiệm kỳ 2020 - 2023 (trong tháng 01/2020).

Đ/c Bí thư H.U Chi  bộ  trực  thuộc 
đảng ủy cơ sở

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước huyện 
Lý Nhân năm 2019.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  Nội  vụ,  VP 
HĐND-UBND

Hội nghị tổng kết phong trào  “Toàn dân đoàn kết  
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  Văn  hóa  và 
Thông tin

Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo 
huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).

Đ/c Bí thư H.U Ban Tuyên giáo H.U; 
Văn phòng H.U

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, 
thị trấn (tổ chức xong trong Quý I/2020).

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

UBND xã, thị trấn
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QUÝ THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG 
CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG 
CHUẨN BỊ

Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật 
về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và công tác phòng, chống tham nhũng đối với Chủ 
tịch UBND các xã: Nhân Bình, Nhân Nghĩa.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Thanh tra huyện

Chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 
Canh Tý năm 2020 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, 
an toàn, tiết kiệm.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

UBND huyện
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Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 
đăng ký nội dung  “làm theo” của tập thể, cá nhân 
theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo  
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo 
luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (lần 1).

TTTHU Tiểu ban Văn kiện,
Văn phòng H.U

Chỉ đạo gieo mạ xuân; phòng, chống rét cho mạ; đôn 
đốc hoàn thành công tác tưới nước đổ ải và làm đất; 
hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa và trồng cây màu 
vụ xuân. Đôn đốc tiến độ xây dựng xã nông thôn 
mới kiểu mẫu năm 2020; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 
công nhận huyện Nông thôn mới.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng NN và PTNT

Tổ chức Lễ Phát lương đền Trần Thương năm  Canh 
Tý 2020.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

UBND huyện

Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban  CHQS  huyện, 
Công an huyện

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện làm 
việc với các xã: Hợp Lý, Nhân Bình về việc chỉ đạo 
hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu năm 2020. 

Đ/c Bí thư H.U Phòng NN & PTNT
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Ban Thường  vụ  Huyện  ủy  giám sát  việc  tổ  chức 
quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, 
ngày  30/5/2019  của  Bộ  Chính  trị  và  các  văn  bản 
hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đối với đảng 
ủy các xã: Chính Lý, Nguyên Lý, Văn Lý, Công Lý, 
Đức Lý, Bắc Lý, Đạo Lý, Chân Lý, Nhân Khang, 
Nhân  Nghĩa,  Nhân  Bình,  Nhân  Thịnh,  Phú  Phúc, 
Tiến Thắng, Hòa Hậu (từ tháng 3 - 4/2020).

Đ/c Phó Bí thư 
Thường  trực 
H.U

UBKT Huyện ủy

Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng 
nghiệp vụ theo kế hoạch. 

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

T.T Chính trị huyện

Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Đ/c  Chủ  tịch Ban CHQS huyện
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QUÝ THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG 
CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG 
CHUẨN BỊ

Quyết thắng năm 2020. Chỉ đạo huấn luyện lực lượng 
dân quân năm thứ nhất, dân quân tự vệ tại chỗ.

UBND huyện

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng “Làng văn hóa 
sức khỏe” năm 2019.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  Văn  hóa  và 
Thông tin

Chỉ  đạo  Đảng bộ xã  Nhân  Chính,  Chi  bộ  trường 
THPT Nam Lý tổ  chức  Đại  hội  điểm cấp huyện, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 (trong tháng 3/2020).

TTHU Đảng  bộ  xã  Nhân 
Chính, Chi bộ trường 
THPT Nam Lý

Tổ chức Giải cầu lông huyện năm 2020. Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  Văn  hóa  và 
Thông tin

Tổ chức Hội thảo lần 1 Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện 
Lý Nhân giai đoạn 1930-2020.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U

Huyện ủy sơ kết công tác quý I năm 2020. Đ/c Bí thư H.U Các Ban, VPHU

II
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Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung,  chương 
trình, cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Bí thư H.U Các Ban, VPHU

Chỉ đạo Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc 
Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 4/2020 -  
04/6/2020).

TTHU Các đảng bộ, chi bộ
cơ sở

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày 
giải  phóng  hoàn  toàn  miền  Nam,  thống  nhất  đất 
nước (30/4).

Đ/c Bí thư H.U Ban Tuyên giáo H.U

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng NN và PTNT

Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam 
công dân sinh năm 2003. Huấn luyện lực lượng dân 
quân cơ động.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với 
các trường: Mầm non Vĩnh Trụ, THCS Đạo Lý.

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

Thanh tra huyện
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Kiểm tra việc thực hiện và nhân rộng mô hình điểm 
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  
cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban  Tuyên  giáo 
Huyện ủy

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gắn với sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U; 
Văn phòng H.U

Đại hội  “Cháu ngoan Bác Hồ”  huyện Lý Nhân lần 
thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban  Dân  vận  H.U, 
Huyện đoàn

- Chỉ đạo các cấp học, bậc học tổ chức thi, kiểm tra, 
xét tốt nghiệp năm học 2019 - 2020.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  GD và ĐT, 
các trường THPT
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QUÝ THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG 
CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG 
CHUẨN BỊ

- Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi 
năm học 2019 - 2020.
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa 2019, vụ đông 
2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 
2020 và vụ đông 2020 - 2021. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

VP  HĐND-UBND; 
Phòng NN & PTNT

- Tổ chức Hội thao lực lượng Dân quân cơ động. 
Kiểm tra kết thúc huấn luyện lực lượng dân quân tự 
vệ bộ binh (bắn đạn thật).
- Tổ chức tập huấn, triển khai luật dân quân, tự vệ bổ 
sung năm 2019; luật dự bị động viên. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện Ban CHQS huyện

Tổ chức Giải Bóng đá thanh niên huyện Lý Nhân lần 
thứ V, năm 2020.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Huyện đoàn
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Huyện ủy tổ chức Hội nghị xin ý kiến của nguyên 
lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ vào dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXVI.

Đ/c Bí thư H.U Văn phòng H.U

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện. Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

UBND huyện

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền huyện Lý Nhân với cán bộ và nhân 
dân các xã, thị trấn (từ 1 - 2 đơn vị).

Đ/c Bí thư H.U Ban Dân vận H.U,
VP H.U, VP HĐND-
UBND huyện

Chỉ đạo thu hoạch lúa đông - xuân; làm đất, gieo mạ vụ 
mùa; công tác phòng chống lụt, bão, úng năm 2020. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng NN và PTNT

Huyện ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai 
nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

Đ/c Bí thư H.U Các Ban, VP H.U
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Ban  Chấp  hành,  Ban  Thường  vụ  Huyện  ủy  hoàn 
chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng 
bộ  huyện  lần  thứ  XXVI  gửi  xin  ý  kiến  các  ban, 
ngành chức năng của tỉnh và báo cáo xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Bí thư H.U Tiểu ban Văn kiện

Hội  nghị  học  tập,  quán  triệt,  triển  khai  thực  hiện 
Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XII) của Đảng.

Đ/c Bí thư H.U Ban Tuyên giáo H.U; 
Văn phòng H.U

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện;  HĐND các  xã,  thị 
trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Bí thư H.U T.T HĐND huyện

Chỉ đạo MTTQ và các tổ  chức chính trị  -  xã  hội 
huyện triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã 
hội năm 2020.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

MTTQ và các đoàn 
thể huyện

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua 
“Dân vận khéo”.  Tổng kết, đánh giá kết quả xây 
dựng  điểm  mô  hình  “Chính  quyền  thân  thiện  vì  

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban  Dân  vận  H.U, 
UBND xã Hợp Lý
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QUÝ THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG 
CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG 
CHUẨN BỊ

Nhân dân phục vụ”.
Tổ  chức  các  hoạt  động  kỷ  niệm  73  năm  Ngày 
Thương binh, Liệt sỹ (27/7).

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng LĐ, TB&XH

Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng 
nghiệp vụ theo kế hoạch.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

T.T Chính trị huyện

Thực hiện sáp nhập các trường: THCS Đồng Lý với 
THCS Vĩnh Trụ; THCS Nhân Hưng với THCS Nhân 
Đạo; Tiểu học Nhân Hưng với Tiểu học Nhân Đạo; 
Mầm non Nhân Hưng với Mầm non Nhân Đạo. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  Nội  vụ, 
Phòng  GD  và  ĐT; 
các trường liên quan

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp 
GCNQSDĐ cho công dân sau khi thực hiện dồn đổi 
ruộng đất đối với UBND các xã: Văn Lý, Nguyên 
Lý, Đạo Lý.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Thanh tra huyện

Huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ Binh chủng. Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Lý 
Nhân lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TTHU Các  Tiểu  ban  của 
Đại hội
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Huyện ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm 
kỳ 2015 - 2020.

Đ/c Bí thư H.U UBKT Huyện ủy

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ 
XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường  trực 
H.U

Các  phòng,  ban, 
ngành, đoàn thể

Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
khóa XXVI, lần thứ nhất.

Đ/c Bí thư H.U Ban  Tổ  chức  H.U; 
Văn phòng H.U

Xây dựng Quy chế làm việc  của Ban Chấp hành, 
Ban  Thường  vụ  Huyện  ủy,  UBKT  Huyện  ủy; 
Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám 
sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TTHU Ban  Tổ  chức  H.U; 
UBKT  Huyện  ủy; 
Văn phòng H.U

Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai 
nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng GD và ĐT

Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chính trị  hè năm 2020 
cho giáo viên, cán bộ quản lý các bậc học, cấp học 
trên địa bàn huyện.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U; 
Phòng GD&ĐT, các 
trường THPT

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 
quản lý giáo dục trên địa bàn huyện. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng Nội vụ

9

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng 
tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh Nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9).

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng LĐ, TB&XH

Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng Đ/c  Phó  Bí  thư T.T Chính trị huyện
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nghiệp vụ theo kế hoạch. Thường trực H.U
Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021. Đ/c  Chủ  tịch 

UBND huyện
Phòng  GD  &  ĐT, 
các trường THPT

Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban 
Chấp  hành,  Ban  Thường  vụ  Huyện  ủy  nhiệm  kỳ 
2020 - 2025.

Đ/c Bí thư H.U Các Ban, VP H.U

Chỉ đạo tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về lĩnh 
vực quốc phòng, triển khai xây dựng kế hoạch thực 
hiện các đề án mới.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa và phát động 
phong trào trồng cây vụ đông 2020 - 2021. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng NN & PTNT

Tổ chức kiểm tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ và tổ 
chức sơ tuyển năm 2021.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Xuất bản Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân, giai 
đoạn 1930-2020.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban Tuyên giáo H.U

Huyện ủy sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020. TTHU Văn phòng H.U

IV

10

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần 
thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TTHU VPHU, các cơ quan 
liên quan

Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII);  Chỉ  thị  05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của  Bộ 
Chính trị; việc ban hành Quy chế làm việc của Ban 
Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; việc bố trí 
sắp xếp cán bộ sau Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đối  với  đảng bộ các xã,  thị  trấn:  Vĩnh Trụ, 
Trần Hưng Đạo, Xuân Khê, Nhân Chính.

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

UBKT Huyện ủy

Tổ chức Lễ tưởng niệm 720 năm Ngày mất của Quốc 
công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Phòng  VH  và  TT, 
UBND xã Nhân Đạo

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các 
đối tượng.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Chỉ đạo công tác thu hoạch lúa vụ mùa, đôn đốc sản 
xuất vụ đông 2020 - 2021. Triển khai kế hoạch làm 
thuỷ lợi đông xuân 2020 - 2021, sơ kết gieo trồng 
cây vụ đông 2020. 

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện

VP  HĐND-UBND, 
Phòng NN và PTNT

Tổ chức  diễn  tập  động viên  theo  chỉ  đạo  của  Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh.

Đ/c Bí thư H.U Ban  Chỉ  huy  Quân 
sự huyện

11
Hội  nghị  học  tập,  quán  triệt,  triển  khai  thực  hiện 
Nghị quyết Trung ương 13 (khóa XII) của Đảng.

Đ/c Bí thư H.U Ban Tuyên giáo H.U; 
Văn phòng H.U
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Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam; Ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu  
dân cư” năm 2020. 

Đ/c  Phó  Bí  thư 
Thường trực H.U

Ban  Dân  vận  H.U, 
MTTQ huyện

Tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2019 
- 2020.

Đ/c  Chủ  tịch 
UBND huyện Phòng GD và ĐT

Tổ chức  diễn  tập  động viên  theo  chỉ  đạo  của  Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh.

Đ/c Bí thư H.U Ban  Chỉ  huy  Quân 
sự huyện

12

Chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại 
chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020.

Đ/c Bí thư H.U Các  Ban  xây  dựng 
Đảng, VP H.U

Kiểm  điểm  tập  thể  và  cá  nhân  Ban  Thường  vụ 
Huyện uỷ năm 2020.

Đ/c Bí thư H.U Ban Tổ chức H.U,
Văn phòng H.U

-  Tổng  kết  công  tác  xây  dựng  Đảng  năm  2020; 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội 
chính - PCTN năm 2020.

Đ/c Bí thư H.U Các  Ban  xây  dựng 
Đảng, VP H.U

Kỳ họp cuối năm HĐND huyện và HĐND các xã, 
thị trấn; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Đ/c Chủ tịch 
HĐND huyện

T.T HĐND huyện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành 
lập Quân dội nhân dân Việt Nam, 31 năm Ngày Hội 
Quốc phòng toàn dân. 

Đ/c Chủ tịch 
UBND huyện

Ban CHQS huyện

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ 
yêu cầu công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Huyện ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác cho phù hợp.

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ Huyện ủy năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình để tổ chức 
thực hiện có kết quả.

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chấp 
hành, Ban  Thường vụ Huyện ủy./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,     để      
- Văn phòng Tỉnh ủy,             báo cáo
- Các đồng chí ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ

Trần Văn Hạnh
  


