
     ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
                                     *                                      Bình Thuận, ngày 21 tháng 8 năm 2019 
                   Số 23-KH/ĐUK 
                           

KẾ HOẠCH 
phổ biến, 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 

---   
 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, ngày 15/01/2019 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 (viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch 
thực hiện như sau:  

 1. Mục đích, yêu cầu 
- Tổ chức phổ biến, 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, ngày 15/01/2018 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, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 
người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, 
khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 13/8/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải thật sự nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực; phát 
huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện.  

2. Nhiệm vụ chủ yếu 
2.1. Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ 
Chính trị; Kế hoạch số 156-NQ/TU, ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về 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 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 9/2019. 



2 
 

 
 

2.2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
lãnh đạo doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kế hoạch số 156- KH/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10/2019. 
III. Tổ chức thực hiện 
1. Các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 

39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 156-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, đồng thời phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp xây 
dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Khối trước ngày 30/9 (lồng 
ghép trong báo cáo tháng của cơ sở). 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy,                      
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ  
 
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên   

(báo cáo) 
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