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Trong quý III/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm được cấp 

trên giao và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra đạt được một số kết quả sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III/2019 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh trật tự, an toàn cơ 

quan, đơn vị  

 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) luôn bám sát 

các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của quý III và nhiệm vụ cả năm 2019 của 

Đảng bộ Khối để lãnh, chỉ đạo điều hành. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy các 

cơ sở phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát động 

CBCCVC, người lao động thực hiện nhiều phong trào thi đua hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh gắn với các ngày lễ, kỷ niệm nhất là 

trong dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. 

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị khối hành chính – sự nghiệp nhà nước tiếp tục 

lãnh đạo việc rà soát, củng cố, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII); tham mưu Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; cấp ủy các đơn vị khối doanh 

nghiệp tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng đẩy mạnh thực hiện hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần 

nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ nộp thuế với nhà nước. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, các 

hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm, 

ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, khối thi đua.  

Lãnh đạo 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 
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tự vệ cơ quan trong các đợt cao điểm, nghỉ lễ. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an 

toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; đảm bảo bí mật nội bộ, bí mật cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

2. Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục; thực hiện việc “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

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

cơ bản ổn định; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. Các cấp ủy thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp tuyên truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của 

các thế lực thù địch, thông tin, xấu, độc trên internet(1). Công tác tuyên truyền và 

tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm được chú trọng(2).  

Lãnh đạo tổ chức khá tốt các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, kết 

luận, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động(3). 

Đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các kế hoạch, kết luận… 

của Tỉnh ủy(4). Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, 

chỉ thị của cấp trên đảm bảo đầy đủ, kịp thời(5). 

                                         
1 Chỉ đạo cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt tài liệu tuyên truyền, đấu tranh chống các hoạt động vi phạm của tàu 
khảo sát Hải Dương 8 (Trung Quốc) trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta; đấu tranh phản bác, cảnh giác 
với các hoạt động của “giáo phái tự xưng” Pháp luân công. Định hướng, hướng dẫn cơ sở phát động, tham gia sử 
dụng mạng xã hội VCNET. Tuyên truyền kết quả các hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước…. 
2 Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam; Đại hội đại biểu 
UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh Nước 
CHXHCN Việt Nam; Ngày Thương binh – Liệt sỹ; Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…    
3 Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính 

công trên địa bàn tỉnh; 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; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) 

và Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực”; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.. 
4 Ban hành kế hoạch để lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU, 

ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 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”; có văn bản triển khai thực hiện Công văn số 1517-CV/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI). 
5 Báo cáo kết quả việc phổ biến, quán triệt nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 

(khóa XII); kết quả viết bài thu hoạch của các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ 

lãnh đạo, quản lý năm 2019 do Tỉnh ủy tổ chức; kết quả tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động số 65-

CTr/ĐUK, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 
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Tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp 

Đảng khóa III/2019 (có 58 học viên tham dự là học sinh, sinh viên các trường 

cao đẳng trong Khối và quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở; việc tổ 

chức học tập theo hình thức mới: thời gian lên lớp ít hơn, dành phần lớn thời 

gian để học viên tự nghiên cứu, thi trắc nghiệm trắc nghiệm trên máy tính, kết 

quả 58/58 học viên đều đạt và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình học). Thông báo chiêu sinh học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành 

cho đảng viên mới (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019). 

Tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết với chủ đề “50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm”. 

Triển khai các công việc của Ban Chỉ đạo 94; tổ chức 02 đợt giao ban Tổ 

cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối.  

3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 

– 2020; tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả thực hiện 

Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 06 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả 02 năm thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; 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. 

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 3; họp giao ban 

cấp ủy cơ sở quý 3/2019; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 

năm 2019. Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh, chỉ đạo Đại hội 

các cấp trong Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thành lập Ban Tổ chức 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. 

Ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

và lãnh đạo các ban, đoàn thể Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đã hoàn 

chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình và được BTV Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Bí thư, 

Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 

của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban 

Chấp hànhTrung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

                                                                                                                                
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X). Báo cáo 

kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…  
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đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban hành 

Kế hoạch và dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ cơ sở các Khu công nghiệp tỉnh. 

Ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng đẩy mạnh công tác phát 

triển đảng viên mới; văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở chấn chỉnh, khắc phục các hạn 

chế, thiếu sót được phát hiện qua các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối. 

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp Trung cấp chính 

trị niên khóa 2018 – 2019; xét duyệt danh sách cử đi học Lớp Trung cấp chính trị 

niên khóa 2019 – 2020 (Khóa 101). 

 Đã chuyển dự thảo “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh với các ban Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp cấp tỉnh” và Đề cương của 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” đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, 

trình BTV Tỉnh ủy ban hành. 

Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở và UBKT cơ sở; sắp xếp, 

kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở (trong đó có tổ chức Đảng tại Cục Thuế tỉnh, Kho 

bạc tỉnh). Nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có 

thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh; cho ý kiến về 

tiêu chuẩn chính trị đối với CBCCVC để cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, 

bổ nhiệm chức danh trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị cấp tỉnh. Tiếp tục rà 

soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ Khối sau khi hợp nhất. Tiếp 

tục thực hiện việc rà soát và cập nhật dữ liệu vào Chương trình cơ sở dữ liệu 

đảng viên. 

Trong quý, đã kết nạp 78 đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức 

và phát thẻ đảng cho cho 72 đảng viên (lũy kế từ đầu năm đến nay đã kết nạp 

134 đảng viên mới/200 chỉ tiêu; công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ 

đảng cho 191 đảng viên; cho ra khỏi Đảng 03 đảng viên và xóa tên 01 đảng 

viên). Đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 

cho 08 trường hợp (lũy kế từ đầu năm là 17 trường hợp). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên tham dự sinh hoạt sinh hoạt 

chi bộ, Đảng ủy cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu 

sót trong sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cho chi bộ và 

công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. 
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 4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát 

Ban hành Quy định về việc khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát trong 

Đảng bộ Khối. 

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 

2020; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công 

dân và giải quyết khuyết nại, tố cáo. 

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 

220-TB/BCĐTW, ngày 02/8/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống 

tham nhũng; Công văn số 1498/CV/TU, ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Tổ chức 02 đợt kiểm tra và 02 đợt giám sát theo Chương trình KTGS năm 

2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối(6). Tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực 

hiện chế độ sinh hoạt, hoạt động đối với chi bộ Công ty Bất động sản Phú Thịnh. 

Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng đối với 01 tổ chức đảng và 01 

đảng viên. 

Quyết định thi hành kỷ luật (Cảnh cáo) đối với Đảng ủy Công ty TNHH 

MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận; miễn nhiệm chức danh Ủy 

viên UBKT cấp ủy cơ sở đối với 02 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị 

tỉnh; đã kiện toàn nhân sự một số UBKT cấp ủy cơ sở còn khuyết. 

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. 

 5. Lãnh đạo công tác dân vận – đoàn thể 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách của Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. 

Chỉ đạo các tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2019 ở các doanh nghiệp đối với 08 cơ sở Đảng. Chỉ đạo, 

                                         
6 Giám sát chuyên đề đợt II/2019 đối với 11 cấp ủy cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy về việc thực hiện Chỉ 

thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai 

và kiểm soát việc kê khai tài sản”, việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện công tác 

đảng vụ; giám sát chuyên đề đối với 08 Ủy ban kiểm tra và 08 Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc thực 

hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt 

Đảng và công tác đảng vụ đối với 06 chi bộ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng đối với 04 tổ chức 

đảng (02 chi bộ; 02 Đảng ủy cơ sở).  
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hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác lãnh đạo 

thực hiện Quy chế DCCS. Xem xét hạ xếp hạng kết quả thực hiện Quy chế 

DCCS tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận trong 

các năm 2016, 2017, 2018. 

Cấp ủy các sở, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

dân vận chính quyền và tổ chức phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện sửa 

đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nếp sống 

văn hóa, văn minh nơi công sở, chống hành vi sách nhiễu, hạch sách nhân dân; 

thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở. 

 Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối thực hiện và chỉ đạo các cơ sở 

đoàn, hội trực thuộc thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của đoàn 

thể cấp trên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng và nắm bắt 

tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Trong đó: Đoàn Khối đã 

lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2019; tổ chức 

Hội trại Thanh niên; hoạt động Trung Thu; lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 

đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022 để tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2020. Hội Cựu chiến binh Khối 

tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; 

tổ chức thành công Hội nghị thi đua “Hội Cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 

2014 – 2019”… 

 Đánh giá chung: 

 Nhìn chung, trong quý III, BTV Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai thực 

hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng tiếp tục được quan tâm. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, nhất 

là  dân vận chính quyền. Lãnh đạo hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm, 

hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng 

dẫn, quy định, quy chế… phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối và 

của Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Lãnh đạo rà soát, kiện 

toàn kịp thời nhân sự cấp ủy, UBKT của cơ sở Đảng trực thuộc. Thường xuyên 

tham dự sinh hoạt và chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng 

công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, lãnh 

đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chương trình công tác kiểm tra, 

giám sát của BTV, UBKT Đảng ủy Khối sau hợp nhất. Các đoàn thể tổ chức 

nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hướng về cơ sở gắn với với các phong trào thi 

đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Khối. Các ban, bộ 

phận tham mưu, giúp việc đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng 
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tâm năm 2019; thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong 

ban, bộ phận. Trưởng các ban, bộ phận từng bước thể hiện, phát huy được vai 

trò, trách nhiệm; từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động quản lý, 

điều hành; tạo được sự thống nhất, đoàn kết nội bộ. 

Tuy nhiên, một số ban, bộ phận triển khai, tham mưu có việc còn chậm 

tiến độ và chưa đạt yêu cầu (nguyên nhân có phần do lãnh đạo một số ban, bộ 

phận chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa quán xuyên tốt công việc). 

Cấp ủy một số cơ sở trong lãnh chỉ đạo, triển khai hoạt động còn có những hạn 

chế, thiếu sót nhất định (qua kiểm tra, giám sát đã có văn bản chỉ đạo chấn 

chỉnh, khắc phục); chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo việc thực hiện 

công tác xây dựng Đảng, các chỉ đạo của Đảng ủy Khối định kỳ hàng tháng.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4/2019 

1. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp lãnh 

đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn thể đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2019 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp năm 2019. Lãnh đạo 

thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. 

2. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (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 Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 

hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương”. 

3. Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp 

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

Khối; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của 

các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc. Phát huy 

vai trò của Ban Chỉ đọa 94 của Đảng ủy Khối trong nắm bắt, tuyên truyền, định 

hướng dư luận xã hội. 

4. Lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính 

quyền. 

5. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng và đạt 

chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. 
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6. Thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. 

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ. 

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 tình hình công tác xây dựng Đảng trong quý III/2019 của Đảng 

bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Các Ủy viên BTV ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK.Duong-15. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 

 

Lê Đức Hùng  

 
 


