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KẾ HOẠCH 
thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy  

tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ngày 07/9/2017  
-------- 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 03/10/2017 của Ban Thường 
vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của 
Thường trực Tỉnh ủy (theo Thông báo số 276-TB/VPTU, ngày 18/9/2017 của 
Văn phòng Tỉnh ủy) tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào 
ngày 07/9/2017. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đảng ủy Khối xây 
dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

1. Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng qua 
và những nhiệm vụ còn lại năm 2017, để tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức 
và người lao động thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối giao cho Văn phòng trong năm 2017. Đồng thời, chủ 
động phối hợp với các ban, đoàn thể tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối những giải pháp để lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm Thường trực Tỉnh ủy giao cho Đảng ủy Khối 
năm 2017. 

Phụ trách: đồng chí Chánh Văn phòng. 

Thực hiện: Toàn thể CBCC, người lao động trong Văn phòng. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên từ nay đến 31/12/2017. 

2. Cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng tích cực, chủ 
động, nâng cao ý thực trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo nhằm tiếp tục 
nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu 
của cấp trên; mạnh dạn đề xuất, đảm nhận những việc mới, việc khó. Đẩy mạnh 
công tác tự học, tự nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, lý luận chính trị để nắm chắc và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, góp 
phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan Đảng ủy Khối.  

Phụ trách: đồng chí Chánh Văn phòng. 

Thực hiện: Toàn thể CBCC, người lao động trong Văn phòng. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên, liên tục.   

3. Phối hợp với các ban, đoàn thể rà soát và tham mưu cho Thường trực, 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Khối tiến hành sửa đổi, bổ sung các 
quy định, quy chế, kiện toàn nhân sự các Hội đồng, Ban Chỉ đạo…cho phù hợp 



KH-thuc hien KL cua Thuong truc Tinh uy 2  

với tình hình thực tiễn của cơ quan, của Đảng bộ Khối. Qua đó, giúp cho công 
tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
đảng bộ Khối trên các mặt công tác luôn được kịp thời, thông suốt, toàn diện và 
đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.  

Phụ trách: đồng chí Chánh Văn phòng. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên, liên tục.   

4. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ vào các nội dung đề ra nêu trên, Chánh Văn phòng chủ động phân 
công, giao việc cụ thể cho từng CBCC, người lao động trong Văn phòng. Mức 
độ và chất lượng hoàn thành công việc được giao là tiêu chí, cơ sở để xem xét, 
đánh giá, phân loại và bình xét thi đua hàng quý, 06 tháng, 01 năm đối với 
CBCC, người lao động trong Văn phòng. 

Đề nghị cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng thường 
xuyên tự quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 

 

         Nơi nhận:                                                                                 
- Thường trực ĐUK; 
- Các ban, đoàn thể ĐUK (mạng n/bộ); 
- CBCCNLĐ VPĐUK; 
- Lưu VP.                                                      

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 
 

(đã ký và đóng dấu) 
 
 

Võ Duy Dương 

  

 

 


