
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH            

 *                            Phan Thiết, ngày 16 tháng 11 năm 2016                 
Số  203 -BC/ĐUK   

 

BÁO CÁO 
kết quả giám sát chuyên đề đợt II/ 2016 

----- 

Ngày 05/10/2016, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh ban 

hành Quyết định số 704-QĐ/ĐUK về thành lập 3 Tổ giám sát và Kế hoạch số 

31-KH/ĐUK giám sát chuyên đề đợt II/2016 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

của tập thể cấp uỷ, cá nhân đã được kết luận qua kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình năm 2015 và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện; việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, 

giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh”; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

“về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác” và 

Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí” (gọi tắt là các Chỉ thị 27, 30, 40) đối với 12 tổ chức đảng và 11 đảng 

viên(1). 

Căn cứ báo cáo của các Tổ giám sát và các tài liệu có liên quan, Ban 

Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I- ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG 

1- Tình hình, kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 và những vấn đề mới phát sinh trong 

quá trình thực hiện 

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015, các cấp ủy được giám 

sát đều đề ra các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, và tổ chức khắc phục khá 

nghiêm túc các khuyết điểm, hạn chế của tập thể cấp ủy đã được kết luận qua 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 và những vấn đề mới phát sinh 

trong quá trình thực hiện. 

                                         

(1) Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng, 

Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải, Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội, Chi uỷ và đồng chí Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp, Chi uỷ và đồng chí Bí thư Chi bộ Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh, Chi uỷ và đồng chí Bí thư Chi bộ Tỉnh Đoàn, Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Đoàn Luật sư, 

Chi uỷ và đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường), Chi uỷ 

và đồng chí Bí thư Chi bộ 4 (Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng), Chi uỷ và đồng chí Bí thư Chi bộ 5 (Đảng 

ủy bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Y tế), Chi uỷ chi bộ Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu 

bóng (Đảng bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch). 



BCketquagiamsat 

 

2 

 

Tuy nhiên, chỉ có 05/12 tổ chức đảng được giám sát cơ bản đã khắc phục 

xong các khuyết điểm, hạn chế(2); còn lại các cấp uỷ chưa khắc phục xong hoàn 

toàn các khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận qua kiểm điểm(3); trong đó có 

những nguyên nhân khách quan và một số khuyết điểm, hạn chế đòi hỏi phải có 

quá trình khắc phục, lâu dài. Đến nay, các tổ chức đảng được giám sát vẫn đang 

tiếp tục khắc phục.  

2- Tình hình thực hiện các Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

 Cấp ủy các chi, đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường 

xuyên quán triệt, nhắc nhở và duy trì thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 27, 30, 40 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần 

chúng thuộc sự lãnh đạo, quản lý với nhiều hình thức(4); đồng thời một số cơ 

quan, đơn vị đã thành lập các đoàn, tổ để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 27 

trong ngành, cơ quan, đơn vị(5); ban hành và thực hiện kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong sinh hoạt định kỳ của 

cấp ủy, chi bộ có thực hiện việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm 

gương, đạo đức Hồ Chí Minh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc phân 

công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện được quan tâm hơn; chất lượng 

sinh hoạt đảng, cấp ủy có tiến bộ hơn.  

Qua thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã góp phần nâng 

cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, 

tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành kỷ luật, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác của đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, và quần chúng. Từ đầu năm 2016 đến nay, 11/12 tổ chức đảng được 

giám sát chưa phát hiện đảng viên, CBCCVC-NLĐ vi phạm các quy định trong 

các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Tuy nhiên, còn tổ chức đảng chưa thực hiện được các cuộc kiểm tra, giám 
sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra; chưa công khai việc kê khai tài sản và thu 
nhập trong cấp uỷ, trong chi bộ đối với những đảng viên thuộc diện phải kê khai 
(Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên); có nơi chưa kịp thời biểu dương các tập thể, cá 
nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

                                         
(2) Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi uỷ Chi bộ 4 (thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng), 
Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi ủy Chi bộ Sở Tư pháp, Chi uỷ Chi bộ Trung tâm Phát 
triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường). 
(3)Đảng ủy Sở Giao thông vận tải còn 2/2 khuyết điểm, Đảng ủy Sở xây dựng còn 1/6 khuyết điểm, Chi ủy Chi 
bộ Đoàn Luật sư còn 2/5 khuyết điểm, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng còn 1/4 
khuyết điểm, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy còn 01/03 khuyết điểm, Chi uỷ Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên còn 
02/04 khuyết điểm, Chi ủy Chi bộ 5(Đảng ủy bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Y tế) còn 01/04  
khuyết điểm. 
(4) Thông qua mạng nội bộ, các buổi họp giao ban, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi, đảng bộ đình kỳ… 
(5) Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi 
ủy Chi bộ Sở Tư pháp, Chi uỷ Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở tài nguyên và Môi 
trường), Chi uỷ Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh (Đảng bộ Sở Y tế) 
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(Chi bộ Sở Tư pháp, Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở tài 
nguyên và Môi trường); chưa chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám 
sát của Đảng ủy Khối về thời gian gửi báo cáo (Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ bộ 
phận Bệnh viện đa khoa tỉnh - Đảng bộ Sở Y tế); còn đảng viên vi phạm quy 
định giờ giấc làm việc (Đảng ủy Sở Xây dựng). 

Nguyên nhân: Một số khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy cần có thời gian 
dài để khắc phục hoặc kết luận chung chung nên đánh giá kết quả khắc phục cần 
có thời gian. Một số đảng bộ có số tổ chức đảng trực thuộc nhiều, số lượng đảng 
viên và quần chúng đông, do đặc thù công tác chuyên môn nên việc quán triệt và 
tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng có lúc, có việc chưa 
kịp thời. Ý thức chấp hành của một vài cán bộ, đảng viên và quần chúng chưa 
nghiêm túc. 

II- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CẤP UỶ 

Hầu hết, các đồng chí Bí thư cấp uỷ được giám sát đã căn cứ vào những 
khuyết điểm, hạn chế của cá nhân được kết luận qua kiểm điểm để đề ra những 
giải pháp khắc phục, đồng thời đã tập trung cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp để khắc phục những khuyết điểm, 
hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 và 
những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.  

Trong công tác, sinh hoạt, cá nhân từng đồng chí giữ được vai trò nêu 
gương, nỗ lực quyết tâm, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy và tổ 
chức đảng; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và quần chúng 
chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu cấp ủy, một số đồng chí Bí thư 
cùng với tập thể cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong công 
tác xây dựng Đảng còn một số khuyết điểm, hạn chế như đã nêu tại mục I; một 
số khuyết điểm, hạn chế của cá nhân vẫn đang tiếp tục được khắc phục. 

Nguyên nhân: Một số khuyết điểm, hạn chế của cá nhân trong lãnh đạo, 
điều hành có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên cần có thời gian để tiếp 
tục thực hiện; một số khuyết điểm, hạn chế cần có thời gian dài để khắc phục 
hoặc kết luận chung chung nên khó khắc phục triệt để. 

III- MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ QUA GIÁM SÁT  

Qua giám sát, đề nghị các cấp uỷ và đồng chí Bí thư cấp uỷ tiếp tục quan 
tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1- Các tập thể, cá nhân cần tích cực đề ra những giải pháp để khắc phục 
các khuyết điểm, hạn chế chưa khắc phục xong trong thời gian sớm nhất. 

2- Tiếp tục quan tâm công tác phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ 
biến văn bản cấp trên đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và 
quần chúng trong chi, đảng bộ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của 
đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. 
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3- Cần tiếp tục đầu tư để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nhất là việc phát huy trí tuệ và trách nhiệm 

của đảng viên trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 

đơn vị. 

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và 

đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp mình. 

5- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Chỉ thị 27, 30, 40 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị./.   

               

Nơi nhận:                T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);                                                        PHÓ BÍ THƯ 
- UBKT Tỉnh uỷ (báo cáo); 
- Các đ/c UVBTV Đảng uỷ Khối (qua mạng); 
- Lưu VP, UBKT.                                        (Đã ký và đóng dấu) 

 
 
 Võ Duy Quý 


