ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*
Số 110-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần IV/2018
----Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường
trực Huyện ủy (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình làm việc của Ban
Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018.
Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị
thông tin thời sự lần IV/2018, cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm kịp thời cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho
các đồng chí lãnh đạo, đội ngũ Báo cáo viên và đảng viên trong toàn huyện.
- Tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong
các tầng lớp nhân dân về những quan điểm của Đảng. Từ đó vận dụng vào việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đảng bộ, địa phương, đơn vị một
cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.
2. Yêu cầu:
- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Báo cáo viên và đảng viên trong huyện nắm những
nội dung cơ bản về các thông tin đã triển khai trong Hội nghị thông tin thời sự.
- Tổ chức Hội nghị phải đảm bảo tính nghiêm túc, thiết thực, mang tính thời
sự, tuyên truyền gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã
hội ở địa phương.
II/ NỘI DUNG THÔNG TIN:
Một số vấn đề về cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay.
III/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
1. Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần IV/2018.
- Chủ trì: Thường trực Huyện ủy.
- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 12/9/2018 (sáng thứ tư).
- Địa điểm: Hội trường UBND huyện.

- Báo cáo viên: Tiến sĩ Võ Thành Khối - Nguyên Giám đốc Học viện Chính
trị khu vực II.
- Thành phần:
+ Kính mời Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (mời dự theo dõi).
+ Các đồng chí UVBTV Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn thị trấn Chơn Thành.
+ Các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ huyện (khóa XI).
+ Báo cáo viên cấp huyện.
+ Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp tương đương.
+ Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ huyện.
+ Ban Chấp hành Đảng ủy: Công an huyện, Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND các
xã, thị trấn.
+ Giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử tại các trường THPT,
THCS, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện.
2. Các đảng bộ trực thuộc:
Sau Hội nghị thông tin thời sự lần IV/2018 ở cấp huyện, giao đồng chí Bí thư
các đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thông tin, triển khai cho đảng viên
thuộc đơn vị mình.
- Chủ trì: Bí thư Đảng ủy.
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/9/2018.
- Báo cáo viên: Do đồng chí Bí thư các đảng bộ trực thuộc hoặc đồng chí
Báo cáo viên cấp huyện thuộc đơn vị đó chịu trách nhiệm triển khai.
- Thành phần: Đảng viên thuộc các đảng bộ.
IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện
chuẩn bị hội trường.
- Ổn định và làm công tác tổ chức Hội nghị cấp huyện.
- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy đón tiếp Báo cáo viên và cấp kinh phí,
xăng xe cho Báo cáo viên theo chế độ.
- Theo dõi quá trình tổ chức Hội nghị, tổng hợp và báo cáo kết quả về
Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt.
2. Văn phòng Huyện ủy:
- Phát hành thư mời các đồng chí UVBTV Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn
thị trấn Chơn Thành.
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện
chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ cho Hội nghị thông tin thời sự cấp huyện
(hội trường, âm thanh, máy chiếu).
3. Văn phòng HĐND - UBND huyện:
Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị cơ sở
vật chất, kỹ thuật phục vụ cho Hội nghị thông tin thời sự cấp huyện.
4. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc:
- Các đồng chí Bí thư các đảng bộ trực thuộc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội nghị thông tin thời sự lần IV/2018 và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ
Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), chậm nhất ngày 30/9/2018.
- Giao đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc thông báo thành phần của
đơn vị mình về dự Hội nghị cấp huyện (Chú ý: Đảng ủy các xã, thị trấn thông báo
đến cả thành phần là giáo viên dạy môn giáo dục công dân, lịch sử tại các trường
THCS trên địa bàn); theo dõi, nhắc nhở cán bộ, đảng viên của đơn vị mình tham gia
Hội nghị cấp huyện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 480-CV/HU
và Công văn số 481-CV/HU, ngày 24/8/2018 của Huyện ủy.
5. Ban quản lý học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng cấp huyện
(theo Quyết định số 1059-QĐ/HU, ngày 22/08/2018 của Ban Thường vụ Huyện
ủy): Phân công thành viên quản lý và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức Hội nghị
tại huyện và các đảng bộ trực thuộc .
Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời
gian quy định.
* Lưu ý: Kế hoạch này thay thư mời dự Hội nghị và được đăng trên
Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ huyện,
- Thành viên Ban quản lý học tập
LLCT, NQ của Đảng cấp huyện,
- Các đ/c Báo cáo viên cấp huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Văn phòng HĐND - UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- LĐVP, CVTH,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

Đã ký
Trần Thanh Sơn
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