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NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ III
----Ngày 06/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Sau khi
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 thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9
tháng đầu năm 2020. Giao ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến được kết
luận tại Hội nghị để hoàn chỉnh và ban hành triển khai thực hiện.
II. Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020 như sau:
1 . Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh
đạo doanh nghiệp rà soát lại nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để đề ra
các giải pháp thực hiện; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước;
lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp năm 2020.
2 .Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020.
3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai
học tập, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của cấp trên; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ
niệm trong quý; chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán
bộ, đảng viên, CNVC, người lao động; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin
xấu, độc trên mạng xã hội.
4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, nhận
thức về Đảng; tập trung thực hiện công tác phát triển đảng viên mới hoàn thành
chỉ tiêu năm 2020.
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5. Lãnh, chỉ đạo việc rà soát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; kế
hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận sau kiểm điểm tự
phê bình và phê bình năm 2019 để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.
6. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; lãnh
đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát
huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền; thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên.
7. Triển khai thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân
loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020.
8. Tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối lần thứ 5 - năm 2020; Lễ tuyên dương
dương bí thư chi bộ tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2018 - 2020 và phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh,
thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ 14 - năm 2020 tại Bình Thuận.
III. Thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đối với đồng chí Võ Duy Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối thay đồng chí Kỷ Phượng Uyên - Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành các thủ
tục hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y.
IV. 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 IV.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng, các ban Tỉnh ủy,
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy,
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó phòng, BTCTU,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK,
- Lưu VPĐUK.
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