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NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI 
về các nhiệm vụ quý II/ 2019  

----- 
 

 Ngày 09/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Sau khi 
xem xét và thảo luận các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 

QUYẾT NGHỊ 
 

 I. Thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2019 năm 2019 của 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy trực thuộc như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Đề án thành lập Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 
Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân  công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ 
chức, cá nhân; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện 
làm việc và giao nhiệm vụ cho Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy 
Khối; bảo đảm Đảng ủy Khối sớm hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến công 
tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. 

2. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” và Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.  

3. Lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; kịp 
thời nắm bắt, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ 
Khối; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của 
các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên 
internet. 

4. Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy và tổ chức đảng đối với các 
cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức, bộ máy qua thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn 
với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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5. Xây dựng kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cho 
Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối. 

6. Xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh. 

7. Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Văn 
phòng, các ban của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

8. Hoàn thành việc rà soát các chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế, 
đề án, nghị quyết… (của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp tỉnh đã ban hành và thực hiện trước đây) để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh 
và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh. 

9. Xây dựng Đề án “Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các 
doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo 
toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên”. 

10. Mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá I/2019. Chiêu sinh học 
viên lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. 

11. Tổ chức kiểm tra việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động của 
Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện nghị quyết trên; việc triển khai chuyên đề và 
xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2019. 

12. Tập trung rà soát, xác định thực trạng và có hướng xử lý đối với hồ sơ 
đảng viên do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bàn giao. 

13. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên 
truyền, quản lý, điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối, phát huy tốt Trang 
Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối (dukccq.binhthuan.gov.vn).  

14. Tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy Khối lần thứ IV - năm 2019. 

II. Giao Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối căn cứ Nghị quyết này để triển khai 
thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng 
bộ Khối lần thứ 2./.   

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),  
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư 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 phòng, BTCTU, 
- Các Ủy viên BCH, UBKT Đảng bộ Khối,   
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,                          
- Lưu VPĐUK (Duong-125b).  

T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ 

 

 

 
 

Lê Đức Hùng 
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