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BÁO CÁO 
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của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  
----- 

  

 Năm 2019, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập 

trên cơ sở hợp nhất 02 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh 

nghiệp tỉnh. Với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, 

thống nhất và quyết tâm trong tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện 

hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và nhiệm 

vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra, cụ thể như sau:  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

 1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh trật tự, an toàn 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp 

với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp bám sát, triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các bộ, ngành cấp trên 

giao góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực 

và khá toàn diện trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh(1). Hoạt động du 

lịch, thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu phát triển khá. Các công trình, 

dự án được quan tâm đầu tư. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo 

cho các đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện khá tốt. Chất lượng 

giáo dục, đào tạo tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Công tác quản lý thị trường, giá 

cả, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các hoạt động văn hóa – văn 

 
1 Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và 
chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2019 tăng 11,09% so với năm trước (đây là 
mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2010 đến nay), khẳng định được vai trò là năm tăng tốc của Kế hoạch phát 
triển KTXH 5 năm (2016-2020). Môi trường đầu tư cải thiện tốt hơn, công tác xúc tiến đầu tư, tiến độ triển khai 
các dự án đã được chấp thuận đầu tư thực hiện khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 
13.202.597 triệu đồng, vượt 40,75% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh 
GRDP: 11,09% (KH 7,3 - 7,5%), trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%; khu vực công nghiệp, xây 
dựng tăng 27,07% (trong đó: Công nghiệp tăng 30,45%, xây dựng tăng 10,71%); khu vực dịch vụ tăng 6,97%. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông, lâm, thủy sản năm 2016 chiếm 33,08%, năm 2019 còn 28,66%; 
Công nghiệp, xây dựng năm 2016 chiếm 24,94%, năm 2019 tăng lên 31,05%; Dịch vụ năm 2016 chiếm 35,19%, 
năm 2019 chiếm 33,9%.  
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nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến tiến 

bộ....Tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã lãnh đạo, động viên đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, quần chúng trong doanh nghiệp chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các hoạt 

động thi đua nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh góp phần vào sự tăng trưởng của 

doanh nghiệp, tăng thu nhập, đóng góp ngân của tỉnh và tham gia tốt các hoạt 

động xã hội, từ thiện(2). 

 Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan Quân 

sự địa phương về huấn luyện quân sự, phân công trực lãnh đạo, trực tự vệ cơ 

quan trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ; công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo 

bí mật nội bộ, bí mật cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm. An ninh, 

trật tự an toàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững. Nhìn 

chung, các doanh nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an 

toàn cho người lao động, không có sự cố nghiêm trọng xảy ra; không xảy ra 

đình công, lãn công.  

 2. Lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối 

của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, 

quyết định, kết luận của cấp trên; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

  2.1. Lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục chính 

trị tư tưởng: 

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực 

hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tiếp tục tổ chức tốt hơn việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của 

đảng(3); sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên(4) … nghiêm túc, kịp 

 
2 Nộp ngân sách trên 1700 tỷ đồng (gần 17% tổng số thu toàn tỉnh, thu nhập bình quân của người lao động 
trong doanh nghiệp 07 triệu đồng/người/tháng, thực hiện công tác xã hội từ thiện 100 tỷ đồng. 
3 Tổ chức quán triệt, phổ biến nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9,10, 11 (khóa XII). Chỉ 
đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 44, 45-KL/TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 33-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy 
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thời. Trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của 

cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh uỷ, đặc điểm và tình hình thực tế của Đảng bộ nên kết quả đạt được khá 

tốt. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối quan tâm thông qua việc chỉ đạo định hướng tuyên truyền và 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương(5).   

Đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền miệng, đấu 

tranh với các biểu hiện sai trái, lệch hướng. Đẩy mạnh tuyên truyền qua Trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo. Thành lập Ban Chỉ đạo đấu 

tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (trước đây là 

Ban Chỉ đạo 94, nay là Ban Chỉ đạo 35) của Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm 

túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời tuyên 

truyền cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ, nâng cao 

tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực 

thù địch, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin định kỳ chỉ đạo của Tỉnh ủy về 

tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới, những vấn đề nổi lên trong 

quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 

cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.   
 

(khóa XII) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 
Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên, trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm, thông tin sai trái, thù địch.... Tỷ lệ trung bình cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt (tập 
trung) các nghị quyết, chỉ thị,  chương trình hành động của Đảng là 99,49% (5.291/5.318 đảng viên)  và hơn 
10.000 lượt quần chúng. Những đảng viên, quần chúng do điều kiện không tham gia học tập trung (như bảo 
sản, công tác đột xuất…) đã được cấp ủy cơ sở tổ chức cho học tập, quán triệt bằng nhiều hình thức khác phù 
hợp. Tăng cường các lớp tập trung do Đảng ủy Khối tổ chức; báo cáo viên nghiên cứu và chuẩn bị trước bài 
giảng sao cho súc tích, sát thực tế nhưng sinh động, dễ hiểu; trong các lớp học dành thời gian nhiều hơn để 
trao đổi, thảo luận… 

4 Báo cáo số 18-BC/ĐUK, ngày 14/5/2019 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; báo cáo tổng kết 15 thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 
Bộ Chính trị  và Chương trình hành động số 43-CTr-TU của Tỉnh ủy về công tác phổ biến, giáo dục nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về bảo vệ 
môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; 
báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước…  
 5Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -  03/02/2019); 129 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 44 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 -
19/4/2019); kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chào mừng 
Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024...   
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 Công tác nắm bắt, tiếp nhận thông tin dư luận xã hội được duy trì và đẩy 

mạnh bằng nhiều hình thức(6). Qua đó, định hướng dư luận xã hội và báo cáo 

cấp trên chỉ đạo giải quyết có kết quả một số vụ việc nổi lên, nhất là những vấn 

đề dư luận xã hội quan tâm, như: Môi trường ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự, an toàn giao thông...  

 Công tác giáo dục lý luận chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

quan tâm. Các lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp Bồi dưỡng lý luận 

chính trị dành cho đảng viên mới được đổi mới về hình thức học tập và thi cuối 

khóa, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới có thời gian nghiên 

cứu tìm hiểu sâu hơn, chất lượng học tập được nâng cao.  

  2.2. Lãnh đạo thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:  

Đảng ủy Khối đã tích cực triển khai các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, như: Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên 

trong Đảng bộ có văn bản cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, 

không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của 

người đứng đầu. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát, đi cơ sở… để nắm bắt 

tình hình, kịp thời định hướng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2019. Qua thực hiện đã tạo được những 

chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình, điển 

hình tiên tiến được chú trọng; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc 

đánh giá, phân loại và xét thi đua – khen thưởng. Trong dịp kỷ niệm 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giá trị thực tiễn 

và lý luận của Di chúc Hồ Chí Minh, qua đó biết ơn sâu sắc sự cống hiến của 

Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tổ chức Cuộc thi viết về 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, 
 

6 Như: Phản ánh nhanh qua điện thoại; qua báo cáo nhanh định kỳ về tình hình dư luận xã hội; qua theo dõi 
đơn thư khiếu nại tố cáo; trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; qua mạng lưới cộng tác viên 
và qua các cuộc họp giao ban dư luận xã hội định kỳ 02 tháng/lần. 
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đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ tham gia. 

Nhìn chung, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc 

các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên 

tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; thẳng thắn đánh giá, chỉ rõ những ưu 

điểm và hạn chế, thiếu sót của tập thể và cá nhân trong sinh hoạt và thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn tin 

tưởng, nói và làm theo quan điểm, đường lối của Đảng; gương mẫu thực hiện 

quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và các quy định, quy chế của cơ quan, 

đơn vị; tích cực đấu tranh phòng tham nhũng, lãng phí, chống tệ quan liêu, tiêu 

cực, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.   

3. Về lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ 

3.1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: 

Lãnh đạo các cấp ủy phát huy tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ trong phối 

hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực 

hiện nghiêm túc, có kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các kế hoạch của 

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kịp thời lãnh đạo kiện toàn 

tổ chức đảng, cấp ủy những nơi có sự thay đổi, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (7).  

 Tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức Đảng 

trong Đảng bộ Khối, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, nâng cấp 

mô hình một số tổ chức Đảng để đảm bảo hiệu quả lãnh đạo (thành lập 03 Đảng 

bộ cơ sở trên cơ sở nâng cấp các chi bộ cơ sở, gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường và Bệnh viện An Phước; đã ban hành Đề án thành lập Đảng 

bộ các Khu Công nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất chi bộ Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp tỉnh, chi bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và chi bộ các 

doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp tỉnh).   

Tổ chức các Hội nghị BCH, BTV Đảng ủy Khối, Hội nghị giao ban cấp ủy 

cơ sở, các lớp học tập, bồi dưỡng(8) đúng, đủ kỳ, đảm bảo nội dung, thực chất. 

 
7 Tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kho bạc, cục thuế trực thuộc các huyện, thị, thành ủy về sáp 
nhập vào Đảng bộ Kho bạc và Cục Thuế tỉnh. 
8 Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên 
mới cho 235 đồng chí và 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng (trong đó có 01 lớp 
dành cho sinh viêncác trườngcao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối) cho 295 quần chúng ưu tú; tổ chức 01 lớp tập 
huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, 01 lớp quán triệt, hướng dẫn triển khai các văn bản liên quan đến 
công tác tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trung bình 450 đồng chí/01 lớp)…   
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Thực hiện đầy đủ các Báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng(9).  

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chuyên trách) đã 

chủ động, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở với hơn 82 lượt/07 

Ủy viên BTV/2019 (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng lịch dự sinh hoạt 

trước 06 tháng và gửi đến các tổ chức đảng trực thuộc). Qua đó, đã sâu sát hơn 

cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong sinh hoạt 

đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng 

Đảng ở cơ sở. 

Trong năm 2019, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao (tính đến 

31/12/2019, Đảng bộ Khối đã kết nạp 244 đảng viên mới/200 chỉ tiêu Tỉnh ủy 

giao, đạt tỷ lệ 129%; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đến nay là 

5.317 đảng viên). Chuyển đảng chính thức và phát thẻ đảng cho 258 đảng viên. 

Cho ra khỏi Đảng 07 trường hợp. Xóa tên trong danh sách Đảng viên 05 trường 

hợp. Đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng 

đối với 21 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với 01 đảng viên. 

3.2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở 

Đảng(10). Công tác rà soát, phê duyệt quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện chặt chẽ, đúng quy định(11)…   

 Các cấp ủy đã tham gia cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh 

nghiệp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ; chọn, cử 

cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đúng quy định, thể hiện 

vai trò của tổ chức đảng trong công tác tổ chức, cán bộ ở cơ sở. Đảng ủy Khối 
 

9 Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của 
Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế; báo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt đảng; báo cáo kết quả khảo sát công tác triển khai 
thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phân công các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi 
bộ; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; báo cáo tổng kết công tác xây 
dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kết quả xử lý các trường hợp chưa thực 
hiện đúng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-
CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ Chính trị nội bộ trong tình hình hiện 
nay”; báo cáo kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI); báo 
cáo tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư về tăng cường công tác 
đảng ở ngoài nước trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư 
về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.  
10 Đã bổ sung 89 đồng chí vào cấp ủy, ban thường vụ và các chức vụ bí thư, phó bí thư tại 33 tổ chức cơ sở 
đảng; bổ sung 15 đồng chí vào UBKT và các chức vụ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm tại 07 UBKT Đảng ủy cơ sở 
nhiệm kỳ 2015 – 2020 (kể cả 03 đảng bộ mới thành lập). 
11 Đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 82/84 chi, đảng bộ cơ sở. Các đơn vị còn 
lại: Chi bộ C.ty Bảo Minh, Chi bộ CTCP ĐT Bất động sản Phú Thịnh. Lý do:Đảng viên trong chi bộ có nhiều 
biến động. 
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đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - 

hành chính hệ không tập trung cho 150 học viên là CCVC trong Đảng bộ Khối.  

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực 

hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng trong kết nạp đảng viên mới, trong 

kiện toàn, bổ sung cấp ủy, quy hoạch cấp ủy và trong tham gia ý kiến đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp tỉnh và tương đương(12). 

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn (sau hợp 

nhất đã rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu hồ sơ đảng viên, nhất là hồ sơ đảng 

viên từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp bàn giao). 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã 

ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019(13) và phân công các đồng 

chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, các Ban Đảng uỷ phụ trách các cuộc 

kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra 

Đảng uỷ Khối, các ban của Đảng ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế 

hoạch công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện. Năm 2019, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành và chỉ đạo UBKT, các Ban của Đảng ủy Khối 

hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã 

tạo điều kiện cho cơ sở tiếp tục phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục 

những hạn chế, thiếu sót. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt các văn bản 

của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được chú trọng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo 

giải quyết kịp thời những đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2019, đã tiếp 

nhận 23 đơn, thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo (trong đó có 10 đơn nặc danh, 02 

đơn mạo danh) tăng 03 đơn so với năm 2018. Đã giải quyết 01 đơn theo thẩm 

quyền. Các đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển các cơ quan khác xem xét, 

giải quyết và xếp lưu một số đơn. Trong năm, Đảng bộ Khối có 24 đảng viên và 

01 tổ chức đảng bị kỷ luật(14). 

 
12 Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến về việc xem xét, đề bạt, bổ nhiệm lãnh 

đạo cấp sở, ngành (86 trường hợp). Kết luận tiêu chuẩn chính trị khi đề bạt, bổ nhiệm trưởng, phó phòng và 

tương đương các sở, ban, ngành cấp tỉnh được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định (62 trường hợp). Kết luận 

tiêu chuẩn chính trị đối với 41 quần chúng có đơn xin vào Đảng. 
14. Chương trình số 04-CTr/ĐUK, ngày 11/4/2019 về kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ 
quan tỉnh năm 2019. 
14 Trong đó, BTV Tỉnh ủy kỷ luật 03 đảng viên: 01đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư 

Đảng ủy cơ sở, 01 đảng viên bị cách hết các chức vụ trong Đảng và cảnh cáo 01 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy kỷ 

luật 01 đảng viên bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cơ sở kỷ luật 

13 đảng viên; chi bộ cơ sở kỷ luật 07 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp thi 
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Nhìn chung, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 

kỷ luật đảng đạt kết quả khá tốt. Cấp ủy cơ sở đã chủ động hơn trong xây dựng 

kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tham mưu thực hiện khá tốt 

công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Các cuộc kiểm tra định kỳ, giám sát 

chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra và các ban của 

Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ, bám sát nội dung; quan tâm kiểm tra, giám sát 

chuyên đề đối với đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 

đảng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo giải quyết khá kịp thời những 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo.  

5. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền sâu 

rộng các văn bản có liên quan; đồng thời chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập, 

công khai, minh bạch theo hướng dẫn của cấp trên. 

Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đã phổ biến cho cán bộ, đảng viên, người lao 

động các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

Lãnh đạo các cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

triển khai đúng quy định việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, người 

lao động thuộc diện phải kê khai. Lãnh đạo cấp ủy phối hợp cùng Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định của 

Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí, quản lý, mua sắm tài sản công. Thực 

hiện việc công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thủ tục… trong giải quyết công 

việc cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn 

ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời khi xảy ra vi phạm.  

 6. Về lãnh đạo công tác dân vận – đoàn thể 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

thông qua, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận để khắc phục 

những hạn chế và đẩy mạnh công tác dân vận trong Đảng bộ Khối(15). Qua triển 

khai thực hiện nghị quyết, công tác dân vận chính quyền đã có chuyển biến tích 

cực. Những chủ chương, chính sách của Tỉnh về công tác dân vận, nhất là dân 
 

hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy 

lợi Bình Thuận. UBKT Đảng ủy Khối quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ 

Sở Y tế. 

   
15 Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 04/7/2019.   
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vận chính quyền được triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Quy chế dân chủ cơ 

sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và trong đa số 

doanh nghiệp được các tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện khá tốt. Các phong trào 

thi đua “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo được những chuyển biến tích cực 

trong sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh nơi công sở, có tác động chống hành vi tiêu cực, xây dựng hình ảnh thân 

thiện, gần gũi, tạo được mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước với nhân dân. 

 Lãnh, chỉ đạo Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối sớm ổn định tổ 

chức bộ máy, đi vào hoạt động sau khi hợp nhất; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 

được đoàn thể cấp trên giao, tổ chức tốt các hoạt động như: “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Văn nghệ - Thể thao… và Kế hoạch liên tịch về 

việc phối hợp hoạt động năm 2019 nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công 

tác đánh giá, phân loại, khen thưởng đoàn viên, hội viên, cơ sở Đoàn, cơ sở Hội 

ngày càng thực chất. 

 Lãnh, chỉ đạo Đoàn Khối tổ chức thành công Đai hội đại biểu lần thứ 

nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2022; Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức thành công Đại 

hội Thi đua yêu nước “Hội Cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2014 – 2019”. 

 Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ công đoàn cấp trên giao; phát động và tổ chức thực hiện 

tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh; 

phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. 

* Đánh giá chung về ưu điểm:  

Nhìn chung, trong năm 2019, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủy trực 

thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh.   

Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được giữ vững, thực hiện nghiêm 

túc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Sau hợp nhất, Đảng ủy Khối sớm ổn định, 

lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng khá tốt. Công 

tác Bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của 

Đảng. Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Hoàn 



 10 

thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Công tác dân vận có chuyển 

biến tích cực. Hoạt động của các đoàn thể thực chất hơn. Đánh giá, phân loại tổ 

chức đảng, đảng viên thực chất hơn. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào 

hoạt động quản lý, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực.  

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm 

Công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng 

viên, quần chúng, dư luận xã hội còn chậm. 

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở cơ sở có 

chuyển biến nhưng chưa nhiều. Một số cấp ủy trong các doanh nghiệp lãnh đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chưa tốt.  

 Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) kết quả đạt được chưa nhiều; một 

số mô hình, điển hình chưa tiêu biểu, chủ yếu là thành tích chuyên môn. 

Một số tổ chức đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và 

hiệu quả chưa cao; một số nơi việc kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề chưa 

đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đầu năm. 

Phạm vi phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp sau hợp nhất bị 

thu hẹp.  

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan: 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mới được thành lập nên sau 

hợp nhất, bên cạnh những thuận lợi, ưu điểm, kết quả kế thừa từ 02 Đảng ủy 

Khối, phải giải quyết một số tồn tại trong chỉ đạo trước đó và một số vấn đề  

phát sinh mới (về công tác cán bộ, về lãnh đạo các loại hình tổ chức đảng khác 

nhau) cần phải được xử lý, giải quyết và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tạo 

sự thống nhất, hiệu quả trong lãnh, chỉ đạo bảo đảm tính chấp hành và kết quả 

triển khai thực hiện của cơ sở. 

Văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng khá nhiều. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan:  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa có giải pháp phù hợp với đặc điểm, 

tình hình của Đảng bộ nên kết quả công tác xây dựng Đảng còn hạn chế.  
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Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoạt động chưa 

đều tay. 

Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp một số nơi còn nể nang. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội và tổ chức thành 

công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 

2020 - 2025.  

2. Tổ chức tốt Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIV – năm 2020 tại Bình Thuận.  

3. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 

2025.   

4. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc 

học tập và triển khai Chuyên đề năm 2020 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”.   

5. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chủ động 

nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, 

CNVC, người lao động thuộc Đảng bộ Khối; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 

phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.  

6. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; tăng cường 

tham dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy.  

7. Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2020.  

8. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng 

trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự 

lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh 

xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị 

sự nghiệp ngoài nhà nước”. 
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9. Phát triển 200 đảng viên mới bảo đảm chất lượng; chú ý đẩy mạnh xây 

dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. 

10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình 

đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được 

quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự 

đại hội đảng cấp trên. Kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy 

Khối về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, không để tồn đọng các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.  

11. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; lãnh 

đạo các tổ chức đoàn thể Khối đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát 

huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định.  

12. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác 

tuyên truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối. 
 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng năm 2019 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,  
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, 
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó phòng, BTCTU, 
- Các Ủy viên BCH, UBKT Đảng bộ Khối,   
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,                          
- Lưu VPĐUK. Duong  

T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ 
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