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THÔNG BÁO 
Chưong trình công tác của Huyện ủy tháng 9 năm 2021

A. Nhiệm vụ trọng tâm•  •  •  o

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực 
Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

- Bám sát, thực hiện nghiêm, linh hoạt các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh 
về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung nhiệm vụ 
phòng dịch trong cộng đồng; kiếm soát và ngăn chặn dịch xâp nhập từ bên ngoài; 
đảm bảo an toàn và hiệu quả trong thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, 
chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã ký cam kêt với 
Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa 
phát triến kinh tế, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: 
công tác đấy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
các dự án triến khai trên địa bàn huyện; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; 
công tác giải quyết và xử lý các tồn tại về đất đai nhất là việc khai thác đất trái phép...

- Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong điều kiện 
phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; úng 
phó với biến đôi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, úng phó với mưa, bão có 
thế xảy ra; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt thực hiện việc 
hồ trợ người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phú.

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an 
toàn giao thông; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực 
hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tố chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; 
chỉ đạo tố chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện và Hội Khuyến học 
huyện nhiệm kỳ 2021 -2026...

B. Hoạt động của Thưòng trực Huyện ủy, Ban Thưòng vụ Huyện ủy, 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

I. Thưòng trực Huyện ủy
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Dự kiến Thường trực Huyện ủy họp hàng tuần đế xem xét, cho ý kiến giải 
quyết các công việc thường xuyên của Đảng bộ huyện; các công việc được Ban 
Thường vụ Huyện ủy ủy quyền; các nội dung chuấn bị trình Ban Thường vụ 
Huyện ủy theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường 
vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Tam Dương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020- 
2025. Trong đó, Thường trực Huyện ủy nghe ƯBND huyện, Uy ban Kiêm tra 
Huyện ủy báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Ket luận thanh tra số 1118/KL- 
STNMT, ngày 23/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Kết 
luận thanh tra số 09/KL-TTr, ngày 03/6/2021 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc 
biệt, hàng ngày Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (các cơ quan, đơn vị căn 
cứ vào nội dung đã đãng kỷ bảo cáo Thường trực Huyện ủy thảng Chín năm 2021 và 
các nội dung cần thiết khác đê đăng ký báo cảo Thường trực Huyện ủy hàng tuần 
theo đủng Quv chế làm việc của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong tháng, Thường trực Huyện ủy tiếp tục làm việc với một số Đảng ủy xã, 
thị trấn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiếm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn; tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện ủy 
giao năm 2021 tại Quyết định sổ 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện 
ủy và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

II. Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến ngày 30/9/2021 - thứ Năm)
- Các nội dung ƯBND huyện chuẩn bị
+ Báo cáo kết quả, tình hình công tác phòng, chổng dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện;
+ Báo cáo tình hình phát triến KT-XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;
+ Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;
+ Báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân von đầu tư công 9 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021 (theo Vãn bản so 597-CV/HU, ngày 
20/8/202ỉ của BTV Huyện ủy);

+ Báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải 
quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021.

+ Báo cáo tiên độ, kết quả công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;

+ Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các công trình, dự 
án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư;

+ Báo cáo tống hợp kết quả rà soát các dự án đã thi công chậm tiển độ theo 
kế hoạch và lựa chọn các công trình, dự án quan trọng của huyện, của xã trong kế 
hoạch đầu tư công phải hoàn thành từ nay đến năm 2023 (theo Vãn bản so 517- 
CV/HU, ngày 28/6/2021 của BTVHuyện ủy);



+ Báo cáo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử 
lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện;

+ Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường 
vụ Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/HƯ, ngày 04/02/2021 của 
BTV Huyện ủy.

- Các nội dung MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị
+ Kế hoạch ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm “Ngày vì 

người nghèo” (17/10-18/11/2021).
- Nội dung các đơn vị: ủy ban MTTQ huyện, các ban xây dựng Đảng, 

UBKT Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị
+ Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường 

vụ Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/HƯ, ngày 04/02/2021 của 
BTV Huyện ủy.

- Nội dung Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị
+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ huyện;
+ Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thế 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021;
+ Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách 

tư pháp 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021.
- Nội dung Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị
+ Báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác tô chức cán bộ;
+ Xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.
III. Ban Chấp hành đảng bộ huyện (dự kiến họp ngày 05/10/2021 - thứ Ba)
- VBND huyện chuấn bị nội dung
+ Báo cáo kết quả, tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện;
+ Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;
- Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung
+ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ huyện;
+ Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tố quốc và các đoàn 

thê 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;
+ Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách 

tư pháp 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
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+ Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường 
vụ Huyện giao năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 298-QĐ/HU, 
ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy.

- Một số nội dung khác
Các ngày trong tuần, Thường trực Huyện ủy tập trung đi kiếm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị và phát trien kinh tế - xã hội; dự họp các hội nghị của huyện, của 
tỉnh và giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ huyện. Trong 
tháng, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ theo quy định.

Trong tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với một số phòng, ban 
thuộc ƯBND huyện, các xã, thị trấn về công tác bồi thường, GPMB các công trình, 
dự án quan trọng triến khai trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở Chương trình công tác tháng 09/2021 của Huyện ủy, các cơ 
quan, đơn vị có nội dung báo cáo chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị, gửi về Văn 
phòng Huyện ủy theo Quy chế làm việc của Huyện ủy (họp Thường trực Huyện ủy 
ỉn 05 bản, họp Ban Thường vụ Huyện ủy ỉn 25 bản, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
75 bộ). Trong quá trình triến khai công việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 
nghiêm Quy chế làm việc của Huyện ủy, nếu có nội dung phát sinh báo cáo Thường 
trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đăng ký với Văn phòng Huyện ủy trước 
03 ngày tố chức hội nghị. Quá trình thực hiện nếu có thay đổi về lịch hoặc bổ sung 
về nội dung, chương trình báo cáo, Văn phòng Huyện ủy sẽ có thông báo sau./.

Nơi nhân:
- Đ/c Trần Thanh Hải - TVTU - Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc (để b/c),
- TTHU, HĐND, UBND huyện,
- Các đ/c lãnh đạo, chuyên viên các ban XDĐ
và VPTU theo dõi huyện,
- Các đ/c HUV,
- Các cơ quan, đơn vị có nội dung báo cáo,
- Văn phòng HĐND&UBND huyện,
- Chánh, Phó VPHU, CVTH,
- Lưu VT.

T/L BAN THƯỜNG v ụ

Nguyễn Thế Anh


