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BÁO CÁO
tình hình công tác tháng 7 và nhiệm vụ

trọng tâm tháng 8/2017 của Đảng ủy Khối
-----

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017
1. Công tác tư tưởng chính trị
Trong tháng, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng quan tâm

nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. 

- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy các tổ chức đảng và đảng viên, quần chúng ở các chi bộ
cơ sở không có điều kiện tổ chức; quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy
định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng cho cán bộ chủ chốt,
cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc. Tổ chức giao ban dư luận xã hội.  

- Chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
năm 2018; thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao
chất lượng hoạt động xuất bản; thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng;
tích cực hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng” năm 2017. 

- Chỉ đạo các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; phát động cán
bộ, đảng viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào”
hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017... do Ban Tuyên giáo
Trung ương phát động. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban
Giám khảo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào”.

- Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội
năm 2017; thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (khóa II)
dành cho sinh viên các trường cao đẳng.

2. Công tác tổ chức
- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ

sở, đảng ủy bộ phận; việc tổ chức sinh hoạt Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2017. 
- Hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các

chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 -
2025. Sắp xếp, bố trí vị trí công tác một số cán bộ, công chức tại cơ quan Đảng
ủy Khối.

- Quyết định chỉ định Chi ủy viên Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề và cho ý kiến
về việc  bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015 -
2020; quyết định kết nạp 15 đảng viên mới (tính từ đầu năm đến nay, tổng số đảng
viên mới kết nạp là 58 đảng viên); công nhận 06 đảng viên chính thức và chuyển
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giao 06 thẻ đảng viên cho các chi, đảng bộ. Nhận xét, đánh giá 04 cán bộ, đảng viên để
cấp trên xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Thông báo kết luận kiểm tra việc quán triệt, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2020. Tổ
chức kiểm tra tài chính Đảng tại 06 tổ chức đảng trực thuộc. 

-  Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 98-TB/TU, ngày 10/02/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản
ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong cán bộ, đảng viên; tình hình kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định
kỳ hoặc đột xuất. 

- 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.
Chỉ đạo kiểm điểm đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm trong Đảng bộ Sở Y tế.

4. Công tác Dân vận - Đoàn thể
Lãnh đạo, chỉ đạo cac đoàn thể trực thuộc chủ động hoạt động theo kế hoạch

đã đề ra. Trong đó: Hội Cựu chiến binh Khối hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại
biểu Hội CCB Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thủ tục đề nghị Hội Cựu
chiến binh tỉnh chuẩn y BCH, BTV, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB Khối,
nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đoàn Khối tập trung tổ chức Hội trại “Lá trung quân” lần
thứ 5; ra quân chiến dịch Hè tình nguyện năm 2017 và triển khai kiểm tra công tác
Đoàn 6 tháng đầu năm 2017. Hội CCB Khối phối hợp với Đoàn Khối tổ chức các
hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niện 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

5. Công tác Văn phòng cấp ủy
- Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản sau cuộc họp Ban Thường vụ định kỳ; gioa

ban Thường trực với các ban, đoàn thể. Đăng ký danh sách cấp phát chứng thư số đối
với các ban, văn phòng Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy Khối.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng
công tác tham mưu.

- Phối hợp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB Khối tổ chức thành công
Đại hội Hội CCB Khối, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trong cơ quan Đảng ủy Khối
và gia đình Mẹ liệt sỹ cơ quan nhận đỡ đầu nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh
- Liệt sỹ 27/7.

- Báo cáo quyết toán quý II/2017; công khai tài chính quý II/2017.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc cập nhật, khai thác Website của Đảng ủy

Khối cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối.
- Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục giải quyết nghỉ thôi việc cho 01 công chức cơ quan.
-  Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Văn phòng cấp ủy”

gửi về Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định. 
* Đánh giá chung
Trong tháng, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các

nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ  tổ chức Hội nghị
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
(khóa XII); công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và quán triệt, phổ biến
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và triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong
Đảng; Hội nghị sơ kết  tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; kiểm tra tài chính Đảng.

II. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong tháng 8/2017
1. Nhiệm vụ chung
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-

NQ/TU ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện
Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 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 cán bộ, đảng viên” trong Đảng bộ.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức

giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.
- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức phát động cán bộ, đảng viên tham gia

cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào”; việc thực hiện Chỉ thị số 07-
CT/TW của Ban bí thư Trung ương (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ
sở trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác tư tưởng chính trị
- Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng cán bộ,

đảng viên và quần chúng lao động sau bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp.

- Ban hành 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 Đề án số 671-QĐ/TU, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet”;
hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban bí thư Trung ương
(khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy về triển khai thực
hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).  

- Tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (khóa II/2017) dành cho học sinh,
sinh viên các trường cao đẳng có tổ chức đảng trực thuộc. Thông báo chiêu sinh lớp
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III/2017.

2.2. Công tác tổ chức
- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở,

đảng ủy bộ phận; việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tại cơ quan Đảng ủy Khối; việc
tổ chức sinh hoạt Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2017. Củng cố, kiện toàn nhân sự cấp
uỷ, cac chức danh Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và Ủy ban kiểm tra tại cac cơ sở đang
khi có thay đổi; nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ để
cấp trên xem xét, đề bạt (nếu có); xem xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và
kết luận sưu tra lịch sử chính trị của quần chúng xin vào đảng. Đẩy mạnh công tác
phát triển đảng viên mới.
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-  Xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình
hành động số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về thực hiện Nghị
quyết số 22-NQ/TW 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 cán bộ, đảng
viên” trong Đảng bộ. Chuẩn bị nội dung tổ chức khảo sát để xây dựng báo cáo đánh giá
tình hình hoạt động về mô hình tổ chức của Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 - Ban hành Quy chế làm việc, Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung); văn bản đề
nghị Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể đối tượng cán bộ lãnh đạo thuộc diện Đảng ủy Khối
quản lý để xây dựng Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ
thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý. Tham mưu Tỉnh ủy bổ sung, sửa đổi Quy chế phối
hợp giữa Đảng ủy Khối với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Thông báo kết luận sau khi hoàn thành kiểm tra tài chính Đảng.
- Tiến hành giám sát đối với một số tổ chức đảng về kết quả thực hiện kế hoạch

hành động của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong các Hồ Chí Minh năm 2017. 

-  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.

2.4. Công tác Dân vận - đoàn thể
- Chỉ đạo cac đoàn thể trực thuộc chủ động tổ chức cac hoạt động theo kế

hoạch đã đề ra. Trong đó: Hội Cựu chiến binh phối hợp Đoàn Khối phối hợp tổ chức
sinh hoạt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Đoàn Khối tiếp
tục tổ chức các hoạt động chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2017. Hội Cựu
chiến binh Khối hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu; xây dựng quy chế làm việc
và thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thường trực, Ban Thường
vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2.5. Công tác Văn phòng cấp ủy
- Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ họp Ban Thường vụ định kỳ, giao

ban Thường trực với các ban, đoàn thể trực thuộc và lớp Bồi dưỡng nhận thức về
Đảng dành cho học sinh, sinh viên các Trường có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy
Khối (khóa II/2017). 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai hướng dẫn việc cập nhật thông tin lên
trang Website của Đảng ủy Khối phục vụ cho công tác xây dựng Đảng; tiếp tục triển
khai thực hiện công việc chỉnh lý tài liệu khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và định hướng một
số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh./.

Nơi nhận:                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
- T.Trực Tỉnh uỷ  (b/c);                                                                       BÍ THƯ 
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm, UV BTV 
Trưởng Ban Nội chínhTỉnh ủy;
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy;                                                (Đã ký và đóng dấu)
- Các chi, đảng bộ cơ sở;
- Các Ban và đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ;
- Lưu VP.                                                                                       Lê Đưc Hung



So 307 BC tháng 7-2017.odt 5

 


