
  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 
Số 1233 -CV/ĐUK 

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018  

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

     Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2019 

        
       Kính gửi: - Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,  
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 
- Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Chương trình công 

tác tháng 01/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Khối tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ 

khối các cơ quan tỉnh, với các nội dung như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trần Hồng Sơn - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.  

- Đồng chí Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng và đảng 

viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.  

- Lãnh đạo Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

- Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Đại diện các tổ chức đảng và các đồng chí đảng viên được Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối khen thưởng (nhờ Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở mời giúp; danh 

sách cụ thể sẽ có thông báo sau). 

- Mời Phóng viên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.  

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 29/01/2019 (bắt đầu lúc 8h00’). 

- Địa điểm: Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. 
 

Đề nghị các đại biểu dự họp nghiên cứu trước tài liệu (đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử Đảng ủy Khối: dukccq.binhthuan.gov.vn; mục “Nhận tài liệu 

mời họp”) để chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị. 
 

 
 

 

 Nơi nhận:                                                                                             
- Như thành phần mời, 
- Trung tâm Hội nghị tỉnh,  
- Lưu VPĐUK.Duong-101b                                                 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 

 

  
 
 

Lê Đức Hùng  
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CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018  

(Ngày 29/01/2019) 
----- 

 

1. Từ 7h30’ – 08h00’: Đón tiếp đại biểu. 

2. Từ 08h00’ – 08h05’: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần 

tham dự. 

3. Từ 08h05’ – 08h10’: Đ/c Lê Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối khai mạc 

Hội nghị. 

4. Từ 08h10’ – 08h20’: Đ/c Võ Duy Quý – Phó Bí thư Đảng ủy Khối thông 

qua Báo cáo (tóm tắt) tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 3/2019. 

5. Từ 08h20’ – 08h30’: Đ/c Võ Thành Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối 

thông qua Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 

2018. 

6. Từ 08h30’ – 09h15’: Hội nghị thảo luận (Đ/c Võ Duy Quý – Phó Bí thư 

Đảng ủy Khối điều hành).  

 7. Từ 09h15’ – 09h35’: Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

  8. Từ 09h35’ – 09h45’: Tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị (Đ/c Lê Đức 

Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối). 

 9. Từ 09h45’ – 10h00’: Hội nghị giải lao. 

 10. Từ 10h00’ – 10h45’: Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 2018. 

 11. Kết thúc Hội nghị. 
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PHỤ LỤC 
GỢI Ý NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018 
(Ngày 29/01/2019) 

----- 

 

1. Đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt 
cấp ủy ở cơ sở. Liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị mình?  

2. Đề xuất giải pháp để đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực chất, thiết thực hơn. Liên hệ thực tiễn cơ 
quan, đơn vị mình?  

3. Đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng việc triển 
khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Liên hệ thực tiễn cơ 
quan, đơn vị mình?  

 4. Đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát ở cơ sở. Liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị mình?  

5. Đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo 
triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Liên hệ thực tiễn cơ quan, 
đơn vị mình? 

6. Đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò của cấp ủy trong tham gia lãnh đạo 
thực hiện công tác chuyên môn. Liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị mình? 

7. Đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo công tác 
cán bộ. Liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị mình? 

8. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Đề xuất, 
kiến nghị? 

9. Công tác đảng vụ, đảng tịch: Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến 
nghị? 

10. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt và định 
hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng: Thực trạng và đề xuất, kiến 
nghị để tiếp tục thực hiện tốt hơn? 

11. Công tác thu, nộp đảng phí và quản lý, sử dụng tài chính Đảng ở cơ sở: 
Thực trạng và đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt hơn? 

12. Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong 
Đảng. 

 


		2019-01-18T14:55:47+0700
	Việt Nam
	Lê Đức Hùng<LEDUCHUNG@DUDCD> đã ký lên văn bản này!


		2019-01-18T14:55:58+0700
	Việt Nam
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh<DUDCDQTC1@DUDCD> đã ký lên văn bản này!




