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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
     Bình Thuận, ngày 20 tháng 12  năm 2018 

      
QUYẾT ĐỊNH 

về việc phân chia cụm đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng  
----- 

 
Căn cứ Quy định số 2909-QĐ/TU, ngày 11/8/2010 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ 

công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phân chia 56 chi, đảng bộ cơ sở thành 08 Cụm (có danh sách kèm 

theo) để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các chi, 

đảng bộ cơ sở và tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối 

các cơ quan tỉnh. 

Điều 2. Đại diện cấp ủy các tổ chức đảng các Cụm trên có trách nhiệm 

tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các chi, đảng bộ cơ sở 

và tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Cụm mình theo đề nghị của Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

Điều 3. Văn phòng, các ban, đoàn thể và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 
- Lưu VPĐUK. (Duong-66b). 
 

 
 
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
  
 
 

Lê Đức Hùng  

 
 
 



DANH SÁCH  
CÁC CỤM CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TINH 

(Kèm theo Quyết định số 2050-QĐ/ĐUK, ngày 20/12/2018  
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

----- 
 
 

Cụm 1: Gồm 06 chi, đảng bộ có tên sau: Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Ban Dân 

tộc; Cục Thống kê Bình Thuận. 

Cụm 2: Gồm 13 chi, đảng bộ có tên sau: Sở Thông tin và Truyền thông; 

Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Công thương; Sở 

Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên minh hợp tác xã Bình Thuận; Kho bạc 

Nhà nước Bình Thuận; Cục Quản lý thị trường Bình Thuận; Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bình Thuận. 

Cụm 3: Gồm 08 chi, đảng bộ có tên sau: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài 

Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận;  

Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận; Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

Cụm 4: Gồm 10 chi, đảng bộ có tên sau: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Dân 

vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh 

ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Báo Bình 

Thuận. 

Cụm 5: Gồm 06 chi, đảng bộ có tên sau: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động 

tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên. 

Cụm 6: Gồm 05 chi, đảng bộ có tên sau: Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh. 

Cụm 7: Gồm 03 chi, đảng bộ có tên sau: Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận; Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận.  

Cụm 8: Gồm 05 chi bộ có tên sau: Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Đông y 

tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận.  
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