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NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

----- 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận 

lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/6/2020, tại 

Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

Tham dự Đại hội có mặt 298/298 đại biểu được triệu tập. 

 Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận dự, chỉ đạo 

Đại hội. 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,  
 

QUYẾT NGHỊ 
  

I. Thống nhất những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đánh giá tình 

hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 

2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025  

 A. Về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2015 - 2020  

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các cấp ủy cơ sở tích cực 

phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo hoàn thành, hoàn 

thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Thực hiện khá tốt công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

được đẩy mạnh. Chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên. Công tác quy hoạch, 

củng cố, kiện toàn cấp ủy được thực hiện nghiêm túc. Phát triển đảng viên mới 

vượt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát. Công tác dân vận được chú trọng. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận 

động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, một vài cấp ủy còn xem nhẹ và chưa thực hiện tốt vai trò lãnh 

đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định 

hướng tư tưởng chưa thường xuyên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu 
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vực Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy chưa chú trọng nâng cao chất lượng sinh 

hoạt đảng; ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao. Đánh giá chất lượng tổ chức 

đảng, đảng viên ở một vài tổ chức đảng, nhất là trong doanh nghiệp, trong các tổ 

chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác 

kiểm tra, giám sát một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc. Một số chỉ tiêu, nội 

dung của các nhiệm vụ, giải pháp đột phá do Đại hội đề ra chưa đạt. 

        B. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 05 năm 2020 - 2025 

         1. Phương hướng chung  

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tích cực phát huy vai trò của Đảng ủy 

Khối trong lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục 

vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối và cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của các tổ chức Đảng. Từng tổ chức Đảng phải xác định rõ những 

nhiệm vụ trọng tâm để tập trung phối hợp lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đảng, 

tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; quyết tâm xây dựng từng tổ chức 

Đảng trực thuộc và Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng trong 

sạch, vững mạnh.    

 2. Chỉ tiêu cụ thể 

 - Hàng năm có trên 90% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức 

đảng thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu, 

kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao.  

  - 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được học tập, quán triệt các 

Nghị quyết của Đảng.  

 - Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng được công nhận “Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ”, trong đó có tổ chức cơ sở đảng được công nhận “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ”.  

 - Hàng năm có trên 85% đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ”, trong đó có đảng viên được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

 - Trong nhiệm kỳ kết nạp 1500 đảng viên mới; trong đó có đảng viên là 

học sinh, sinh viên, công nhân. 

 - Phấn đấu hàng năm 100% gia đình đảng viên đạt "Gia đình văn hóa". 

 - Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn 

vị đạt “Chuẩn văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 
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3. Những nhiệm vụ trọng tâm 

3.1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị; 

hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ ngành cấp trên giao; thực hiện hoàn 

thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Gắn nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh với việc bảo đảm an toàn về an 

ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3.2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, công nhân và người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động có lập trường, quan điểm đúng đắn, 

có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, có trình độ, năng 

lực, phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc.  

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước trong đảng viên, quần 

chúng. 

3.3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và đảng viên 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây 

dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đối với những cơ quan, đơn vị có 

sự thay đổi, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên 

thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất 

đạo đức trong sáng; có năng lực, sáng tạo trong công việc; có ý thức kỷ luật; có 

tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái 

đúng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng 

viên là sinh viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. 

Đảng ủy Khối tham gia cùng các sở, ban, ngành có liên quan về công tác 

cán bộ theo thẩm quyền, theo quy chế phối hợp. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp 

với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện 

công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng đến 

chính trị hiện nay, việc sử dụng cán bộ có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị.  

Nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung 
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kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, các quy định 

của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách 

mạng, về những điều đảng viên không được làm. Không ngừng nâng cao chất 

lượng công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh 

trong công tác kiểm tra, giám sát.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

phòng, chống tham nhũng; theo dõi, xem xét, phối hợp và kiến nghị với các cơ 

quan chức năng chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với 

tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

3.4. Lãnh đạo công tác dân vận, đoàn thể  

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, 

phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt 

động, tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng tổ chức 

đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hoạt động đúng Điều lệ, chức 

năng, nhiệm vụ được giao.  

3.5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm 

thường xuyên, tự giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn, sản xuất kinh doanh, trong xây dựng Đảng. Làm cho cán bộ, đảng 

viên thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần - kiệm – liêm - chính, chí công - vô tư, 

tinh thần bảo vệ lẽ phải, phê phán, đấu tranh với những quan điểm, biểu hiện sai 

trái. 

3.6. Những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 Để tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của 

Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 

– 2025, toàn Đảng bộ cần tập trung: 

3.6.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong phối hợp với lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị; hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.   

3.6.2. Nâng cao chất lượng của tổ chức đảng mà trước hết là chất lượng 

sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. 

3.6.3. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng 

trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 
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 II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 

– 2025 sinh hoạt để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu 

quả hoạt động, năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành.  

 III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn 

kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIV. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp thu 

ý kiến thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tại Đại hội để bổ sung, 

hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.  

 IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 

– 2025 gồm 27 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV gồm 37 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng 

chí đại biểu dự khuyết. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 

– 2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để 

quyết định chuẩn y theo quy định. 

 V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới căn cứ vào Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội, hoàn 

chỉnh và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng các kế hoạch công tác để nhanh 

chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện.  

 Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ 

tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó 

khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị 

quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng.  
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hải Duyên 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH 
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