TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 122-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 03 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
tổ chức làm việc với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy,
ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy
và một số sở, ngành của tỉnh
___
Thực hiện Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) số 04-QC/TU, ngày 05
tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Chương trình công
tác năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch làm việc với ban
thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng
đoàn trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh, cụ thể như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Mục đích
- Kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán
sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy (đã làm việc năm 2016, 2017). Rà soát, đánh giá thực
tế tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện; những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong
thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ của cấp mình và những kiến nghị, đề xuất đối
với tỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của các ban cán sự đảng, đảng đảng
đoàn, đảng ủy trực thuộc và một số sở, ngành của tỉnh (chưa tổ chức làm việc
trong năm 2016, 2017). Rà soát, đánh giá thực tế tình hình triển khai thực hiện
nghị quyết, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; những khuyết điểm,
hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết giữa
nhiệm kỳ của cấp mình và những kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh những vấn đề
thuộc thẩm quyền.
2- Yêu cầu
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh
ủy (đã làm việc năm 2016, 2017) chủ động rà soát kết quả thực hiện các nội dung
theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng báo cáo phục vụ làm việc.
- Các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và một số sở, ngành
của tỉnh (Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa làm việc năm 2016, 2017) báo cáo cụ thể
tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó đi sâu đánh giá, phân tích về
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những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm
quyền cấp tỉnh.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh
ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức làm việc đạt kết quả (sau khi có thời gian
cụ thể).
- Việc tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo
hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,
XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
II- Nội dung làm việc (sẽ có đề cương cụ thể đối với từng cơ quan,
đơn vị, địa phương)
1- Nghe các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng
đoàn trực thuộc và một số sở, ngành của tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực
hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương. Tình hình và kết quả thực hiện
kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các buổi làm việc trong năm 2016,
2017. Tập trung nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất.
2- Phân tích, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện đến giữa nhiệm
kỳ, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Những
thuận lợi, khó khăn; dự báo tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ
trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.
III- Dự kiến thành phần, thời gian, địa điểm (có thông báo cụ thể sau)
1- Thành phần
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh
ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh.
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy; tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và tập thể lãnh đạo một số sở,
ngành của tỉnh.
2- Thời gian làm việc (có phụ lục kèm theo)
3- Địa điểm: Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
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IV- Tổ chức thực hiện
1- Giao Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch này tham mưu cho Thường
trực Tỉnh ủy dự kiến lịch công tác hằng tuần để sắp xếp thời gian làm việc phù
hợp; đồng thời, chủ trì phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban
cán sự đảng, đảng đoàn và một số sở, ngành của tỉnh thống nhất chương trình,
thời gian cụ thể và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm
bảo đạt kết quả.
2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn
và một số sở, ngành của tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục
vụ buổi làm việc.
3- Các cơ quan, đơn vị được mời tham gia thành phần làm việc chủ động
liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy cử đại diện lãnh đạo tham dự và chuẩn bị nội
dung có liên quan để phát biểu tại buổi làm việc.
Trên đây là Kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với ban thường
vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và
một số sở, ngành của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Văn phòng Tỉnh
ủy có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai
thực hiện.
Nơi nhận:
- Như thành phần,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Đã ký

Dương Văn Trang
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PHỤ LỤC
ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy,
ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy và một số sở, ngành
(kèm theo Kế hoạch số -KH/TU, ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
STT

Dự kiến thời gian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tháng 5/2018

Tháng 6/2018

Tháng 7/2018

Tháng 8/2018

Cơ quan, đơn vị, địa phương
BCS đảng Viện Kiểm sát nhân
dân tỉnh.
Đảng ủy Công an tỉnh
Sở Tài chính + Cục thuế tỉnh
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
Chư Pưh
Ia Pa
Sở Giáo dục và Đào tạo
Đảng ủy Biên phòng
Ia Grai
Chư Prông
Đức Cơ
BCS đảng Tòa án nhân dân tỉnh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Chư Păh
Mang Yang
Đak Đoa
Krông Pa
Kông Chro

Tập thể làm việc
Thường trực
Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thường trực
Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thường trực
Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

