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I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018 

1. Công tác tư tưởng chính trị 

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 quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính 

trị, định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, đảng 

viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

Trong tháng, Đảng ủy Khối đã định hướng nội dung công tác tuyên truyền, 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ 

chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu(1). Lấy ý kiến cấp 

ủy cơ sở về mô hình tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng. Chiêu sinh 

lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tổ chức Giải Quần 

vợt Đảng ủy Khối lần thứ III… 

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU 

của Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Cháp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

                                                

1 Ngoài ra, BTV Đảng ủy Khối cũng đã có Công văn chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tổ chức xem truyền hình trực tiếp 

Lễ tuyên cấp tỉnh. Nhìn chung, việc sinh hoạt chung với tỉnh qua sóng truyền hình tại cơ quan, đơn vị vào sáng 

ngày 19/5/2018 đã được các cấp uỷ cơ sở tổ chức khá nghiêm túc. Qua đợt sinh hoạt chung đã này góp phần 

nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giới thiệu lan rộng về các điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2018. Từ đó, góp phần khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, dảng 

viên, quần chúng tích cực triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 

cơ sở mình. 
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Tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 5/2018, nhìn chung dư 

luận quan tâm, lo lắng trước một số vấn đề nổi lên gần đây như:  Tình trạng tội 

phạm có tổ chức, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê... có dấu hiệu gia tăng 

với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm và manh động; vấn đề vệ 

sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc xuất hiện các hoạt động lợi 

dụng tự do tín ngưỡng truyền đạo trái phép, nhất là hoạt động truyền đạo của 

“Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta gây tâm lý lo 

ngại, bất an trong xã hội; tình hình tín dụng “đen”, hoạt động của các Công ty 

đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh. Dư luận phẫn nộ đối với tình hình y, bác sỹ bị 

hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ cứu chữa người... Dư luận đề nghị 

Đảng, chính quyền các cấp cần có biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, bài trừ 

nhằm ổn định trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. 

2. Công tác tổ chức 

Ban hành kế hoạch tổ chức “Hội thi cấp ủy viên giỏi” năm 2018; Kế hoạch 

tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của Đảng bộ Khối và các cơ sở 

Đảng trực thuộc. Thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin phiếu đảng viên, 

phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm và lưu giữ hồ sơ đảng viên của các 

chi, đảng bộ trực thuộc. Tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

Đảng ủy Khối với các ban Đảng Tỉnh ủy, với các sở ban, ngành cấp tỉnh, đồng 

thời làm rõ phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với cấp ủy 

các tổ chức đảng trực thuộc. Sưu tra lý lịch chính trị phục vụ cho công tác kết 

luận tiêu chuẩn chính trị. Góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định 126-

QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy cho ý 

kiến về mô hình lãnh đạo đối với Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

Lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở(2). Tiếp tục thông qua quy hoạch 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(3). 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 07 trường hợp. Ban hành Quyết định công nhận quy hoạch Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối và Quyết định quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó các 

Ban, Văn phòng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

(giai đoạn A2). 

                                                
2 Chuẩn y kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, UBKT tại các chi, đảng bộ: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Viện KSND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. 
3 Đối với Chi bộ Thanh tra tỉnh , Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận.  
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Trong tháng, đã kết nạp 13 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức và 

phát thẻ đảng cho 11 đảng viên(4); chuyển sinh hoạt đảng cho 24 đồng chí. 

Quyết định xóa tên 01 đảng viên dự bị (Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bình Thuận), cho ra khỏi Đảng 01 trường hợp (Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế). 

Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đảng viên (đợt 19/5). 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Tổ chức giám sát chuyên đề đối với một số UBKT, Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy cơ sở trong thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. 

Quyết định bổ sung các biểu mẫu về công tác kiểm tra Đảng theo quy định cấp 

trên. Tiếp tục theo dõi việc cơ sở báo cáo kết quả triển khai quán triệt Hướng 

dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương về hướng 

dẫn một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch 

khắc phục khuyết điểm, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

năm 2017.  

Theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp để 

xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên của Chi bộ Hội 

Đông y tỉnh. Làm việc với Tổ kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy kiểm tra công tác đối 

với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối. 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các 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 

Tiếp tục triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về 

việc đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Báo cáo sơ kết 05 

năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII) về 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Cháp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

dân vận trong tình hình mới”. Xây dựng dự thảo Nghị quyết về công tác dân 

vận của Đảng bộ Khối.  

Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối lãnh chỉ đạo triển khai các hoạt 

động liên tịch năm 2018; tham gia các hoạt động đoàn thể cấp trên tổ chức, phát 

động. Đoàn Khối tổ chức kiểm tra công tác Đoàn 06 tháng đầu năm; tặng quà 

cho gia đình chính sách, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu 

                                                
4 Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kết nạp 36 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức và phát thẻ cho 62 đảng 
viên. 
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Chiến binh tổ chức khảo sát và đề nghị Tỉnh hội xem xét trao tặng Nhà tình 

thương, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự cơ sở Hội…  

5. Công tác Văn phòng cấp ủy  

Phục vụ họp Ban Thường vụ (định kỳ, đột xuất), Hội nghị sơ kết 02 năm 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Lễ Tuyên dương điển hình, Bí thư Chi bộ tiêu 

biểu, tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy Khối lần thứ III – năm 2018. 

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt 

động của Đảng ủy Khối theo kế hoạch đã được xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp trên. 

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

ngân sách của cơ quan Đảng ủy Khối; công tác văn thư – lưu trữ…  

* Đánh giá chung 

Trong tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai thực 

hiện hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ đề ra trong tháng 5/2018 của Đảng ủy 

Khối và nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, đã thực hiện hoàn thành các nhiệm 

vụ trọng tâm như: Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bí thư chi bộ tiêu biểu; Giải Quần vợt Đảng 

ủy Khối lần thứ III; tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối 

với các ban Đảng Tỉnh ủy, với các sở ban, ngành cấp tỉnh, làm rõ phạm vi, 

phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với cấp ủy các tổ chức đảng trực 

thuộc; tổ chức kiểm tra đợt III/2018. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

(chuyên trách) Đảng ủy Khối đã chủ động tăng cường dự sinh hoạt chi bộ để 

nắm bắt tình hình cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động theo kế 

hoạch đề ra và chỉ đạo của đoàn thể cấp trên…  

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số việc triển khai chậm, như: triển khai kế 

hoạch lãnh đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy Khối, cấp ủy một số cơ sở 

còn chậm triển khai các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên…  

II. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong tháng 6/2018 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa 

XII). 

1.2. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII). 
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1.3. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XV; Hội 

nghị giao ban cấp ủy cơ sở đảng định kỳ quý II/2018. 

1.4. Lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức 

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cơ 

sở Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sơ kết công tác trong 06 tháng đầu năm 2018. 

1.5. Tổ chức Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới. 

1.6. Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đợt IV/2018. 

1.7. Kiện toàn nhân sự BTV, UBKT Đảng ủy Khối. 

1.8. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội thi “Cấp ủy 

viên giỏi” và Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Khối lần thứ VII. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Công tác tư tưởng chính trị: 

Lãnh chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận 

trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ 

chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 6/2018.   

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tổ chức lớp 

Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I/2018. 

Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XI) về "tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, 

biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp". 

 2.2. Công tác tổ chức: 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII). 

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
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cán bộ, đảng viên. 

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XV; Hội nghị 

giao ban cấp ủy cơ sở đảng định kỳ quý II/2018. Kiện toàn nhân sự BTV, 

UBKT Đảng ủy Khối. 

Lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Hội 

nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các cơ sở 

Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sơ kết công tác trong 06 tháng đầu năm 2018. 

Lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở. Tiếp tục thông qua quy hoạch 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; 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. Tổ chức sưu tra lý lịch chính trị phục vụ cho công tác kết luận tiêu 

chuẩn chính trị. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Hội thi “Cấp 

ủy viên chi bộ giỏi” năm 2018. 

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật thông tin phiếu 

đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm và lưu giữ hồ sơ đảng viên 

của các chi, đảng bộ trực thuộc. 

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Thông báo kết luận qua cuộc giám sát chuyên đề đợt III/2018 và tổ chức 

kiểm tra, giám sát chuyên đề đợt IV/2018 đối với một số chi, đảng bộ cơ sở. 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các 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. 

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 

kỷ luật Đảng. 

2.4. Công tác dân vận - đoàn thể: 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên về 

công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. 

Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận của 

Đảng bộ Khối để trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15. Chỉ đạo các đoàn 

thể trực thuộc chủ động tổ chức các hoạt động đã đề ra và hoạt động do cấp trên 

phát động, yêu cầu.  

2.5. Công tác Văn phòng cấp ủy: 

 Phối hợp và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị, 
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lớp học…được tổ chức trong tháng 6/2018. 

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hoạt 

động của Đảng ủy Khối theo kế hoạch đã được xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp trên. 

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

ngân sách của cơ quan Đảng ủy Khối; công tác văn thư – lưu trữ…  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018 và định 

hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu tháng 6/2018 của Đảng uỷ khối các 

cơ quan tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),  
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm - UV BTV, 
  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy (mạng n/bộ), 
- Các Ủy viên BTV ĐUK (mạng n/bộ), 
- Các chi, đảng bộ cơ sở (mạng n/bộ), 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK (mạng n/bộ), 
- Lưu VPĐUK.Duong-03b  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
  
 
 

Lê Đức Hùng  
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