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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra và làm việc với các xã, thị trấn theo Quy chế làm việc  

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

                                                           ----- 
 

Thực hiện Quy chế, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình 

hình thực hiện Chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023, các đề án và nghị quyết 

chuyên đề của Huyện ủy và của các xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai, thực hiện Chương trình nhiệm vụ 

công tác năm 2023; Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nghị 

quyết về cải cách hành chính, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển đô 

thị gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện. 

- Việc kiểm tra phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đánh giá đúng thực chất, 

tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Nội dung  

- Tập trung báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Chương trình nhiệm vụ công 

tác Quý I năm 2023 của Huyện ủy; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực 

hiện. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các Đề án Phát triển nông 

nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách hành chính, giai đoạn 2021 - 2025; 

Nghị quyết về phát triển đô thị gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
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trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; 

đề xuất, kiến nghị. 

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện, nhất là những vấn đề chưa triển khai thực hiện hoặc còn chậm; vướng 

mắc, nguyên nhân và giải pháp.   

2. Chƣơng trình làm việc 

- Đồng chí Trưởng đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc. 

- Các đơn vị báo cáo tóm tắt các nội dung nêu trên (không trình bày nguyên 

văn, thời gian không quá 15 phút). 

- Gợi ý thảo luận của Trưởng đoàn. 

- Phát biểu của các thành viên trong đoàn và các cơ quan, đơn vị tại buổi làm việc. 

- Phát biểu của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công 

phụ trách địa phương (nếu có). 

- Phát biểu của Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

- Phát biểu kết luận của đồng chí Trưởng đoàn. 

- Tiếp thu của các địa phương.  

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  

1. Làm việc với các địa phƣơng 

Thành lập 03 Đoàn: 

- Đoàn 1: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với các  đơn 

vị: thị trấn Cây Dương, thị trấn Búng Tàu, xã Hiệp Hưng, xã Tân Phước Hưng và 

xã Phương Phú. 

- Đoàn 2: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 

huyện làm Trưởng đoàn, làm việc với các đơn vị: thị trấn Kinh Cùng, xã Hòa Mỹ, 

xã Bình Thành, xã Phương Bình và xã Hòa An.   

- Đoàn 3: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm 

Trưởng đoàn, làm việc với các đơn vị: xã Phụng Hiệp, xã Tân Long, xã Long 

Thạnh, xã Thạnh Hòa và xã Tân Bình.   

* Thành phần cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan phụ trách địa bàn.  
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- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.  

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & 

PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Văn hóa & 

Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Giáo dục - Đào tạo, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện,  Chi cục Thuế khu vực III (Ngã 

Bảy - Phụng Hiệp), Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý Dự án - ĐTXD, Trung tâm Y tế, 

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND - UBND huyện.  

* Thành phần cấp xã, thị trấn: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ 

và văn phòng đảng ủy - ủy ban nhân dân. 

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 15 - 24/3/2023 (sẽ thông báo cụ thể sau). 

3. Địa điểm: Tại đảng ủy - UBND các xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung để buổi làm 

việc đạt kết quả tốt. Đồng thời, gửi báo cáo cho đồng chí Trưởng đoàn (qua Văn 

phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện) chậm nhất trƣớc 03 ngày 

diễn ra buổi làm việc. 

- Các đồng chí được phân công tham gia Đoàn có trách nhiệm tham gia đầy đủ, 

đúng thành phần (trường hợp vắng phải báo cáo, xin ý kiến đồng chí Trưởng đoàn). 

- Về phương tiện đi công tác tại các địa phương: Tự lực. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần theo Kế hoạch, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

  

 

 

 
 

Nguyễn Hồng Đức 
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