
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
                     BAN TỔ CHỨC                    
                                        *                                Phan Thiết, ngày 19 tháng 10  năm 2016
               Số 23 - BC/BTCĐUK 

BÁO CÁO
tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016
-----

I/ Tình hình, kết quả công tác tháng 10/2016
- Tham gia Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng trực

thuộc Đảng bộ Khối và cùng với Thường trực Đảng ủy làm việc với  Tổ kiểm tra của
Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 13-KH/BTCTU ngày 27/6/2016 của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy. 

- Tham gia Tổ giám sát theo Kế hoạch số 31 -KH/ĐUK ngày 05/10/2016 của
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về giám sát chuyên đề đợt II năm 2016.

- Ban hành các thông báo, báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề về công tác tạo
nguồn phát triển đảng viên mới tại 03 Đảng bộ: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn, Sở Văn hóa - Thể thao & Du Lịch và Sở Tài nguyên & Môi trường. 

- Rà soát và báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy tham mưu mở lớp Bồi dưỡng
lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa II năm 2016.

- Đi sưu tra hồ sơ BVCTNB ở Bộ Công an, các tỉnh ở phía Nam và Miền Trung
để phục vụ công tác phát triển đảng và công tác quy hoạch cán bộ.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định chỉ định bổ sung cấp ủy,
chuẩn y chức danh bí thư, phó bí thư tại các chi, đảng bộ: Cục Thống kê, Tòa án nhân
dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận.

- Trình Ban Thường vụ Đảng uỷ cho ý kiến về việc kiện toàn Ban Chấp hành
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cho ý kiến 01 trường hợp xin ra
khỏi Đảng tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ cho ý kiến về nhân sự chủ chốt của Đoàn
Khối chuẩn bị Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2007-2021. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành 19 quyết định kết nạp đảng
viên mới (tính từ đầu năm đến nay, tổng số đảng viên mới kết nạp là 131 đ/v) và 05
quyết  định  chuyển  đảng  chính  thức;  đồng  thời  chuyển  giao  05  thẻ  đảng  viên
chuyển đảng chính thức cho các chi, đảng bộ để trao cho đảng viên. 

- Cùng với Thường trực Đảng ủy làm việc với Cấp ủy các chi, đảng bộ trực
thuộc: Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Đảng ủy Sở Y tế và Đảng
ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác xây Đảng.

- Trong tháng đã chuyển sinh hoạt đảng 13 hồ sơ (trong đó chuyển đi trong tỉnh
07 hồ sơ, chuyển đi ngoài tỉnh 01 hồ sơ; chuyển đến trong tỉnh 04 hồ sơ, chuyển đến
từ ngoài tỉnh 01 hồ sơ ).



D:\VAN BAN PHAT HANH\NAM 2016\BAO CAO\BAN TO CHUC\BC T10.16.odt 2

Nhìn chung, trong tháng Ban đã bám sát các nhiệm vụ do Ban Thường vụ,
Thường trực Đảng ủy giao và các nhiệm vụ đề ra trong tháng để triển khai, tổ chức
thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 
    II/ Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng tới

- Hoàn chỉnh các thông báo, báo cáo kết quả giám sát sau khi hoàn thành đợt
giám sát theo Kế hoạch số 31 -KH/ĐUK ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối về giám sát chuyên đề đợt II năm 2016. 

- Tổng hợp và tham mưu lập danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho các
đảng viên có đủ điều kiện trong đợt 07/11 năm 2016.  

- Phối hợp với các Ban và Văn phòng Đảng ủy tham mưu Thường trực Đảng
ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng sau khi có các Quy định,
Hướng dẫn của cấp trên về thi hành Điều lệ Đảng.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy việc đánh giá chất lượng, khen thưởng
đảng viên và tổ chức đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối.

- Triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở về việc nhận phiếu góp ý đảng viên
đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm 2015
sau khi Thành ủy Phan Thiết có văn bản mời tiếp nhận phiếu góp ý đảng viên.

- Tiếp tục đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới theo
chỉ tiêu đã được Đảng bộ Khối giao. 

- Tham mưu Ban Thường Đảng ủy kiện toàn, củng cố nhân sự cấp uỷ có biến
động ở các chi, đảng bộ trực thuộc. 

- Tham mưu Thường trực Đảng uỷ nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên đang
sinh hoạt trong Đảng bộ để cấp trên xem xét, đề bạt (nếu có).

- Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ kết nạp đảng, chuyển đảng chính
thức và làm báo cáo kết quả sưu tra lịch sử chính trị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ
xem xét, kết luận.

- Theo dõi, đôn đốc việc bổ sung lý lịch đảng viên, hướng dẫn đảng viên mới
kết nạp khai lý lịch đảng viên; nhắc nhở các tổ chức cơ sở Đảng chậm nộp hồ sơ
đảng viên mới kết nạp; cập nhật và lưu trữ phiếu đảng viên mới kết nạp, phiếu khai
bổ sung lý lịch đảng viên vào Bộ chương trình dữ liệu.

Trên đây là tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và những
nhiệm vụ chủ yếu tháng 11/2016, Ban Tổ chức báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ
và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (b/c);         
- Thường trực Đảng uỷ;
- Các Ban Đảng uỷ;                                                                             (Đã ký và đóng dấu)
- Lưu VP, BTC.  

                                                                                              Võ Thành Công 

(Gửi qua mạng)


