
 ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 HUYỆN ỦY THĂNG BÌNH 

 *    Thăng Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 Số 985 -CV/HU 
 V/v chuẩn bị nội dung tham gia  

phát biểu tại Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 22  

 

            Kính gửi:  - Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện; 

                             - Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; 

                             - Ban Quản lý dự án - Đô thị huyện 

                             - Đảng ủy các xã: Bình Trung, Bình Nam, Bình Lãnh, 

                               Bình Tú, Bình Phú, Bình An. 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ 

chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2020; tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 

26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và 

Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Để 

chuẩn bị nội dung tham gia tham luận tại hội nghị đạt kết quả, Thường trực Huyện 

uỷ đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị phát biểu theo các nội dung sau: 

I- Về sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 

1- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện: Giải pháp thực hiện tốt công 

tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. 

2- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện: Giải pháp trong thực hiện công tác sắp 

xếp dân cư, tái định cư và cải táng mồ mã trên địa bàn các xã vùng Đông của 

huyện.  

3- Trung tâm Phát triển quỹ đất- Công nghiệp dịch vụ huyện: Công tác 

đền bù, GPMB các dự án trên địa bàn; giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. 

II- Về tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ 

sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 

* Đơn vị: Đảng ủy xã Bình Trung, Bình Nam, Bình Lãnh 

* Nội dung: Những thuận lợi và vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ 

chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại địa phương. 

III- Về tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 

của Ban Chấp hành Trung ương 
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1- Đảng ủy xã Bình Tú: Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

của cấp ủy thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hiện trong 

thời gian đến. 

2- Đảng ủy xã Bình Phú: Công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi 

phạm; những khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hiện trong thời gian đến.  

3- Đảng ủy xã Bình An: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi 

hành kỷ luật Đảng và thu, chi tài chính đảng; những khó khăn, vướng mắc;  giải 

pháp thực hiện trong thời gian đến. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận theo nội dung 

gợi ý trên (mỗi bài tham luận không quá 4 trang A4), thời gian phát biểu không quá 

10 phút. Các đơn vị, địa phương gửi báo cáo tham luận cho Thường trực Huyện ủy 

(qua Văn phòng Huyện ủy) vào sáng ngày 29/6/2020./.  

Nơi nhận:                                                         T/L BAN THƯỜNG VỤ  

- Như kính gửi;                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lưu VPHU.  

 

 

 

      Phan Thị Nhi 
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