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BÁO CÁO 
tình hình công tác tháng 02 và nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 3/2020 của Đảng ủy Khối 
----- 

 

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2020 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư chính trị, tư tưởng 

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối 

tiếp tục giữ vững, ổn định; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy thường xuyên, kịp thời tuyên 

truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền Đại hội Đảng các 

cấp; kết quả các hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, tình hình; kết quả đấu tranh, phòng chống tham nhũng; việc bảo vệ chủ 

quyền biển đảo, biên cương Tổ quốc. Chủ động đấu tranh, phản bác lại các luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù chống phá chế độ. 

Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 76-CTr/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Hướng dẫn tuyên truyền các 

ngày lễ lớn và sự kiện trong năm 2020; Hướng dẫn tuyên truyền biển đảo và 

công tác biên giới đất liền năm 2020; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động định 

kỳ tháng 02/2020 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; Thông báo kết quả xét 

khen thưởng tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.   

 Thông báo chiêu sinh lớp đối tượng kết nạp Đảng, Khóa I/2020. 

2. Công tác tổ chức  
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Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối(1). Báo cáo kết quả kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình, đánh giá, chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong toàn 

Đảng bộ Khối; thông báo kết quả xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng 

viên và tổ chức đảng năm 2019.  

Về công tác lãnh đạo Đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối: Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21/02/2020) và tổ chức 

Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị cán bộ chủ chốt 

của Đảng bộ để thực hiện các bước quy trình rà soát bổ sung quy hoạch. Đã 

hoàn thành dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Họp định kỳ các Tiểu ban của Đại 

hội Đảng bộ Khối để kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ giao. 

Quyết định thành lập và thông báo lịch làm việc của các Tổ chỉ đạo đại hội các 

chi, đảng bộ cơ sở. Tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức Đại hội tại 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận và Đảng bộ Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội (đại hội điểm). Lãnh, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc 

công tác tổ chức đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở.  

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tra hồ sơ Bảo vệ CTNB phục vụ cho 

công tác phát triển đảng viên mới và công tác cán bộ. Cho ý kiến phục vụ công 

tác cán bộ 03 trường hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. 

Cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị đối với 10 trường hợp để cấp có thẩm quyền 

xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức danh trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Tổ chức kiểm tra đối với 14 cấp ủy cơ sở về việc triển khai quán triệt và 

tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy 

Khối liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo thực hiện phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí năm 2019 và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

                                           
1 Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen đối với 15 cơ sở 

đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”, 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 

đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và 07 đảng viên đạt thành tích “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền; tặng Giấy khen đối với 06 tập thể và 03 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; tặng Giấy khen đối với 08 tập thể và 

14 cá nhân là điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh năm 2019. 
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Lãnh đạo tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về 

công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 

2020; kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình 

và phê bình năm 2019; kế hoạch thực hiện việc phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí năm 2020… 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết vụ việc phát sinh; 

xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên 

theo thẩm quyền. 

4. Công tác dân vận - đoàn thể 

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 

2020. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 

04/7/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

 Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối lãnh, chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội 

trực thuộc thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, chương trình, kế hoạch của đoàn 

thể cấp trên; chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các nội dung 

đã đề ra, chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên. Trong đó: 02 đoàn thể 

tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể, các Hội trực thuộc tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Khối ban 

hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2019 - 2022; 

thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2019 - 

2022; kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên 2020; bàn giao Chi đoàn 

Công ty CP Phong Điện Thuận Bình về huyện Đoàn Tuy Phong và Chi đoàn 

Công ty CP May Nhà Bè Đức Linh về huyện Đoàn Đức Linh. Hội Cựu chiến 

binh Khối tiếp tục nắm bắt tình hình cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. 

5. Công tác Văn phòng cấp ủy   

Tham mưu, phục vụ khá tốt các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng 

Đảng năm 2019, Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối. Tham mưu các 

báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục xúc tiến, thực 

hiện các quy trình, thủ tục trình cấp trên xem xét bố trí vốn xây dựng mới trụ sở 

làm việc của cơ quan Đảng ủy Khối. 

Lãnh đạo triển khai công tác tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối 

khu vực Nam Bộ lần thứ 14- năm 2020 tại Bình Thuận (trong đó đã thành lập 
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Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị giao ban). 

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

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

 Lãnh đạo thực hiện đảm bảo các quy định về công tác tài chính, quản lý, 

sử dụng tài sản công, công tác văn thư – lưu trữ…  

* Đánh giá chung  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo 

triển khai nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Trong đó, 

công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm thực 

hiện;  lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; tổ 

chức thành công Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối; tập trung chỉ đạo công tác tổ chức 

Đại hội ở cơ sở và chuẩn bị văn kiện, rà soát quy hoạch chuẩn bị cho Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; đã xây dựng xong dự thảo Báo 

cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối và thực hiện các bước quy trình công 

tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối chậm so với kế hoạch đề ra; việc tổ chức đại hội của các chi, 

đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở còn chậm so với yêu cầu chung (yêu 

cầu phải đại hội xong trước ngày 28/02/2020 nhưng đến nay có chưa tới 1/3 đơn 

vị tổ chức đại hội)(2). 

II. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong tháng 3/2020 

1. Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và 

kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng 

bộ Khối, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, 

thông tin xấu, độc trên internet.  

2. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành dự thảo các văn kiện và thực hiện hoàn 

chỉnh các bước quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

3. Tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty 

Xổ số kiến thiết Bình Thuận và Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

(đại hội điểm). Xét duyệt, cho ý kiến về hồ sơ, nhân sự Đại hội các chi, đảng bộ 

cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua nội dung nhân sự, chương trình đại hội 

và dự chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
                                           
2 Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 308 chi bộ và 14 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở. 
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4. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình 

kiểm tra, giám sát năm 2020 của BTV Đảng ủy Khối. 

5. Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối định kỳ lần thứ 5.  

6. Mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 

I/2020. Tổ chức họp giao ban Tổ Cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 3/2020.  

7. 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 tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương  

hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 của Đảng uỷ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),  
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Các đ/c Ủy viên BTV ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK.Duong 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 

 

 Lê Đức Hùng  
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