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Tại Hội nghị lần thứ hai, ngày 06/8/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua Chương 

trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 như sau: 

I. NĂM 2020 

1. Quý III/2020 

 - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 8/2020) thông qua: 

 + Dự thảo báo cáo sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết về các 

nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2020. 

 + Dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và Thông báo 

phân công nhiệm vụ BCH Đảng bộ Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 + Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 

2015 - 2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 

26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 9/2020) thông qua: Dự thảo báo cáo 

sơ kết tình hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 

IV/2020. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng - năm 2020. 
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 2. Quý IV/2020  

 - Lãnh đạo việc rà soát các Đề án, Nghị quyết của nhiệm kỳ trước để sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ mới. 

- Ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất 

là phát triển đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

 - 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. 

 - Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi, giai đoạn 2018 – 2020; khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo”, giai 

đoạn 2016 - 2020; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2018 - 

2020. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 12/2020) thông qua: 

+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Khối. 

+ Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thực hiện việc chất vấn trong Đảng. 

II. NĂM 2021 

1. Quý I/2021 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. 

- Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Tổ chức quán triệt, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

 - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 3/2021) thông qua dự thảo báo cáo sơ 

kết công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 của Đảng bộ. 

 2. Quý II/2021 

 - Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 6/2021) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 
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trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý 

III/2021. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

 3. Quý III/2021 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 9/2021) thông qua dự thảo báo cáo sơ 

kết tình hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021. 

 4. Quý IV/2021 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 12/2021) thông qua: 

+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Khối. 

+ Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thực hiện việc chất vấn trong Đảng. 

- Sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

Khối về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên 

mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực tiếp sản xuất. 

III. NĂM 2022 

1. Quý I/2022 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 3/2022) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của 

Đảng bộ. 

2. Quý II/2022 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 6/2022) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý 

III/2022. 

- Lãnh, chỉ đạo đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 

2022 - 2025. 

- Lãnh đạo Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối tổ chức thành công Đại 

hội nhiệm kỳ 2020 - 2027. 
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 3. Quý III/2022 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 9/2022) thông qua báo cáo sơ kết tình 

hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. 

- Sơ kết 03 năm thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 04/7/2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác dân vận; Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

 4. Quý IV/2022 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua: 

+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Khối. 

+ Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 của 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thực hiện việc chất vấn trong Đảng. 

- Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi, giai đoạn 2020 - 2022. 

- Sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

Khối về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên 

mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực tiếp sản xuất. 

IV. NĂM 2023 

1. Quý I/2023 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 3/2023) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của 

Đảng bộ. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Quý II/2023 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 6/2023) thông qua dự thảo báo cáo tình 

hình công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2023. 
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 3. Quý III/2023 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 9/2023) thông qua báo cáo sơ kết tình 

hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023. 

 4. Quý IV/2023 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 12/2023) thông qua: 

+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Khối. 

+ Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thực hiện việc chất vấn trong Đảng. 

- Sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

Khối về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên 

mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực tiếp sản xuất. 

V. NĂM 2024 

1. Quý I/2024 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 3/2024) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của 

Đảng bộ. 

2. Quý II/2024 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 6/2024) thông qua dự thảo báo cáo tình 

hình công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2024. 

 3. Quý III/2024 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 9/2024) thông qua báo cáo sơ kết tình 

hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024. 

- Tổ chức quán triệt các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại 

hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

- Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

- Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.  

- Định hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm 

kỳ 2025 - 2030.  
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- Xây dựng đề cương các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

- Tổng kết 05 năm thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 04/7/2019 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận; Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

 4. Quý IV/2024 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 12/2024) thông qua: 

+ Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Đảng bộ Khối. 

+ Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2024 của 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thực hiện việc chất vấn trong Đảng. 

- Sơ kết, đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ 

Khối về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên 

mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực tiếp sản xuất. 

VI. NĂM 2025 

1. Quý I/2025 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024. 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 3/2025) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025 của 

Đảng bộ Khối. 

- Chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, nhân sự Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy Khối (khóa II). 

- Xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ 

II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

2. Quý II/2025 

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (tháng 6/2025) thông qua dự thảo báo cáo 

tình hình công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý 

III/2025 của Đảng bộ Khối. 
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- Hoàn chỉnh các văn kiện, đề án, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng 

bộ Khối lần thứ II để trình BTV Tỉnh ủy phê duyệt. 

- Cho ý kiến một số vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

- Tổng kết đánh giá tình hình, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết của 

BCH Đảng bộ Khối về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát 

triển đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên và công nhân trực tiếp 

sản xuất. 

 3. Quý III/2025: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến đầu tháng 

8/2025). 

Quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  
- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,  
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, 
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng phòng, BTCTU, 
- Các Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,   
- Các Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,                           
- Lưu VPĐUK. Duong  

T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ 
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