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BÁO CÁO
tình hình công tác tháng 9 và nhiệm vụ

trọng tâm tháng 10/2017 của Đảng ủy Khối
-----

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017

1. Công tác tư tưởng chính trị

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tháng cơ bản
ổn định; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Các cấp ủy trực thuộc quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính
trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ,
công chức, đảng viên, người lao động.

Đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)(1). Đang triển khai học tập và xây
dựng kế hoạch để thực hiện các Chương trình hành động của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
(khóa XII).

Trong tháng, Đảng ủy Khối đã cử báo cáo viên của Đảng ủy Khối (gồm
06 đồng chí) tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác báo
cáo viên - tuyên truyền miệng năm 2017. Tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội
định kỳ tháng 9/2017. Tổ chức lớp học tập Lý luận chính trị dành cho đối tượng
kết nạp Đảng (khóa III/2017) cho 121 quần chúng ưu tú; thông báo chiêu sinh
lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá II/2017.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, tổ
chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 9 và
quý IV/2017;  tổ  chức tuyên truyền kết  quả chuyến  thăm của Tổng Bí  thư
Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia và Cộng
hòa Liên bang Myanmar.

2. Công tác tổ chức

Tổng kết, đánh giá về tình hình và kết quả tổ chức Đại hội các chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận. Đã có 154/159 chi bộ trực thuộc tổ
chức xong Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng
và Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đề nghị BTV Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025
(A1) và chỉ định bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ
2015 - 2020; thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 –
2025; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ
1 Kết quả cụ thể: 54/54 tổ chức học tập, quán triệt cho  2.778/2.806 đảng viên (chiếm 99 %) và 3.345/3.412 quần chúng
(chiếm 97,8%). Ngoài ra, còn 28 đảng viên và 74 quần chúng ở các chi, đảng bộ cơ sở do nghỉ bảo sản, chữa bệnh, đi công
tác xa…không trực tiếp tham gia các lớp học tập Nghị quyết, các cấp ủy cơ sở đã gửi tài liệu tự nghiên cứu.   
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2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ định bổ sung, kiện toàn nhân sự
cấp ủy các cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020(2). Nhận xét, đánh giá, đánh giá 09 cán
bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài
thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi
Đảng (05 đồng chí), 45 năm tuổi Đảng (01 đồng chí) cho các đảng viên trong
Đảng bộ nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2/9.  

Lãnh đạo các các cơ sở đảng rà soát, đẩy mạnh công tác phát triển đảng
viên mới, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Tỉnh ủy giao cho Đảng bộ Khối (tính
đến nay đã kết nạp được 126 đảng viên mới; chỉ tiêu Đảng ủy Khối đề ra đầu
năm là 152). Quyết định chuyển đảng chính thức và cấp thẻ cho 22 đảng viên
(lũy kế từ đầu năm đến nay là 132); làm thủ tục tiếp nhận, chuyển sinh hoạt
đảng 21 hồ sơ (trong đó chuyển đi 17 hồ sơ, chuyển đến 04 hồ sơ).

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12; giao ban
giữa Thường trực Đảng ủy Khối với cấp ủy các cơ sở đảng quý 3/2017.

 3. Công tác kiểm tra, giám sát

Thông báo cho cơ sở và báo cáo cho cấp trên kết quả giám sát việc thực
hiện kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị
trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa
XII), trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh
năm 2017. 

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành
kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 10 tổ chức đảng(3); kiểm tra
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đồng chí. Cử cán bộ tham gia các
đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh  ủy; cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập
huấn về công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập (lớp Tỉnh ủy tổ chức).

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng giải quyết các vụ việc phát sinh, xem
xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên theo quy định
(Chi bộ Hội Đông y, Đảng bộ Sở Lao động – TB&XH...).

4. Công tác dân vận - đoàn thể

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào
thi đua “Dân vận khéo”, dân vận chính quyền; triển khai tuyên truyền thực hiện
Kế hoạch số 2445/KH-UBND, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai
thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành
nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó: Đoàn Khối tổ chức các hoạt động
thiện nguyện tại các đại bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; Tổng kết chiến dịch
Thanh niên Tình nguyện hè 2017; tổ chức Hành trình vì biển đảo quê hương tại
tỉnh Khánh Hòa; tham gia tổ chức đêm hội Trung thu cho thiếu nhi (30/9). Hội
2 Gồm: Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH; Ủy viên BCH Đảng ủy BHXH, Trường Cao đẳng Y tế.
3 Gồm 03 Đảng ủy: Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước, Sở Xây dựng và 07 chi bộ: Tỉnh đoàn Thanh niên, NHNN,
Hội Đông y, Sở TT&TT, Bệnh viện Y học Cổ truyền & PHCN – Sở Y tế, Chi bộ Cấp nước – Đảng bộ bộ phận
Trung tâm Nước sạch & VSMT, Chi bộ Khối Kỹ thuật – Sở Xây dựng.
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Cựu chiến binh Khối thông qua quy chế làm việc, phân công Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh,
nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

5. Công tác Văn phòng cấp ủy

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
phục vụ buổi làm việc của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư thường
trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào đầu tháng 9/2017.

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách
03 năm (2018 - 2020) của cơ quan Đảng ủy Khối trình Tỉnh ủy phê duyệt; báo
cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tiền lương năm 2017 của cơ quan
Đảng ủy Khối theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính
phủ; công khai kinh phí thực hiện quý III, dự toán kinh phí quý IV/2017.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu
của Đảng ủy Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đẩy mạnh việc cập nhật,
khai thác thông tin trên trang Website của Đảng ủy Khối phục vụ cho công tác
xây dựng Đảng.  Kiện  toàn,  bổ sung thành viên  Hội  đồng Thi  đua  -  Khen
thưởng cơ quan.

* Đánh giá chung

Trong tháng, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm 72 năm Quốc khánh; chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc
lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; tổ chức
lớp học tập Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Tiếp tục đẩy
mạnh công tác phát triển đảng viên mới; kiện toàn cấp ủy cơ sở. Thực hiện đợt
kiểm tra, giám sát đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện
nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh
năm 2017. Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Kịp thời kiện toàn nhân sự các phòng, ban của Đảng ủy Khối. Phục vụ tốt buổi
làm việc với đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, họp BCH Đảng bộ Khối
lần thứ 12.

Tuy nhiên, một số mặt hạn chế đó là: Việc tham mưu triển khai, thực
hiện một số công việc còn chậm so với tiến độ, chất lượng chưa cao; chất lượng
học tập của lớp học tập Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng
không cao; qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc báo cáo kết quả thực hiện các
nội dung đã đăng ký (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ
thị 05-CT/TW về học tập và làm theo) của cấp ủy, người đứng đầu có nơi chưa
thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối.    

II. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong tháng 10/2017

1. Nhiệm vụ chung

Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan: Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm
được giao năm 2017, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực phấn đấu
hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Tiếp tục
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đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và  nắm bắt, định
hướng tốt dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối. Xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá
XIII) về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Triển
khai, thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng
ủy Khối vào ngày 07/9/2017, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ
12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát bảo đảm hoàn thành kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám
sát năm 2017. 

Rà soát để bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đáng giá chất lượng đảng viên
và tổ chức đảng trong Đảng bộ năm 2017 theo tình hình thực tế của Đảng bộ và
hướng dẫn của cấp trên. 

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác tư tưởng chính trị:

Lãnh đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị
tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ, công
chức,  đảng viên, người lao động. Lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt  các
Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa XII). Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các
ngày truyền thống trong tháng 10 và quý IV/2017. Chú trọng đẩy mạnh công
tác dân vận chính quyền. Tổ chức lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên
mới khoá II/2017. 

2.2. Công tác tổ chức:

Phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các chi, đảng bộ
cơ sở. Hoàn chỉnh thủ tục trình BTV Tỉnh ủy ra quyết định kiện toàn nhân sự
BCH Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thông báo phân công nhiệm vụ
các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khi nhân sự BCH Đảng bộ Khối
được kiện toàn.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
mới. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên và
tổ chức đảng trong Đảng bộ năm 2017 để sớm ban hành khi có hướng dẫn của
cấp trên.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Lãnh đạo cơ sở và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình kế
hoạch đề ra. Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trong tháng 9.
Tham mưu và 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 tố cáo đối với đảng viên
theo thẩm quyền. Kịp thời ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê
khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tiếp
tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả
hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
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2.4. Công tác Dân vận - đoàn thể:

Quan tâm chỉ  đạo để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính
quyền. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên
về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc chủ
động tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo,
rà soát để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm; tổ chức kiểm tra,
thẩm định, đánh giá, phân loại đoàn viên, hội viên, cơ sở Đoàn, cơ sở Hội trực
thuộc theo hướng đúng thực chất; tham gia đầy đủ, có chất lượng các hoạt động
của đoàn thể cấp trên tổ chức, phát động. Đoàn Khối chuẩn bị tốt các nội dung,
nhiệm vụ để dự Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (từ ngày
11 đến ngày 13/10/2017).

2.5. Công tác Văn phòng cấp ủy:

Tiếp tục đôn đốc, triển khai việc cập nhật, khai thác thông tin trên trang
Website của Đảng ủy Khối phục vụ cho công tác xây dựng Đảng. Triển khai
thực hiện việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận các văn bản điện tử
trong khối đảng, mặt trận, đoàn thể theo quy định của Tỉnh ủy. Công khai hoạt
động tài chính quý III/2017, dự toán kinh phí quý IV/2017 và các nhiệm vụ
thường xuyên khác theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy
thực hiện có kết quả việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu của Đảng ủy Khối khóa VI,
nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và định hướng
một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 10/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh./.

Nơi nh  ậ  n:                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh uỷ  (b/c);                                                              BÍ THƯ
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm - UV BTV,
  Trưởng Ban Nội chínhTỉnh ủy;       (Đã ký và đóng dấu)
- Các đ/c Ủy viên BTV ĐUK;
- Các chi, đảng bộ cơ sở (mạng n/bộ);
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK (mạng n/bộ);

- Lưu VP.                                                                                       Lê Đức Hùng
 


