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I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Từ đầu năm, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 81 tổ chức cơ sở 
đảng; đến ngày 30/12/2021, đã chuyển giao 01 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc tập 

đoàn ở Trung ương(1). Hiện nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 80 
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (41 đảng bộ cơ sở (2) và 39 chi bộ cơ sở) với hơn 5.500 
đảng viên. Trong đó, gồm có 24 tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính; 07 tổ chức 

cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp; 05 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan nội chính, 
tư pháp; 21 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và các hội; 15 tổ 
chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước; 08 tổ chức cơ sở đảng trong doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

đối với các hoạt động của Đảng ủy Khối. Đa số các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Đảng bộ và bí thư cấp ủy, tổ chức đảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp nên thuận lợi trong việc nắm bắt kịp thời sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 
để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Bên 

cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác tuyên truyền, quản lý, điều hành các hoạt động của Đảng bộ Khối.  

2. Khó khăn  

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp.   

                                         
(1) Chi bộ Ban Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân.  
(2)  Trong 41 đảng bộ cơ sở có 252 chi bộ trực thuộc và 16 đảng bộ bộ phận (trong 16 đảng bộ bộ phận có 52 chi bộ 
trực thuộc) 
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II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh trật tự, an toàn cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở đã lãnh đạo, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và người quản lý 
doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện cơ bản hoàn thành 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND, HĐND tỉnh và các bộ, 
ngành giao; kế hoạch sản xuất, kinh doanh do hội đồng quản trị, hội đồng thành viên 
đề ra, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực và 

khá toàn diện trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là thu ngân sách 
của tỉnh ước đạt 13.213/8.319 tỷ vượt kế hoạch giao là 58.8%, trong đó nộp ngân 
sách của các đơn vị trong Khối là 2259/13.213 tỷ, chiếm 17% của toàn tỉnh. 

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh 
đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện công 
tác xây dựng Đảng; ban hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề 

về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung tham mưu lãnh, chỉ đạo công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19.  

Ngay từ đầu năm cấp ủy các cơ sở đã phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
người quản lý doanh nghiệp tổ chức tổng kết nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xây dựng kế hoạch thực 
hiện Chỉ thị số 07-CT/UBND, ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức 
phong trào thi đua yêu nước năm 2021, gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời phát động phong trào thi đua trong cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.  

Cấp ủy trong các doanh nghiệp đã cùng với người quản lý doanh nghiệp  triển 

khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng với điều kiện 
mới; theo đó, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ, chính sách 
đối với người lao động được thực hiện đảm bảo(3).  

                                         
(3) Tỷ lệ người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 12.432; thu nhập bình quân của người lao động trong 
các doanh nghiệp là 13 triệu/người/tháng.  
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Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống cháy nổ ở các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững; cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đã lãnh, chỉ đạo thực hiện việc phân công cán bộ, công chức trực tự 
vệ vào các đợt cao điểm các ngày lễ, những sự kiện chính trị lớn; phổ biến, quán 

triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo vệ an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội cho cán bộ, đảng viên và người lao động; đảm bảo bí mật 

nội bộ, bí mật cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện tốt phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo 
công tác bảo đảm an ninh trật tự 2021. Năm 2021, hầu hết các đơn vị đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”, 80/81 đơn vị đạt “Chuẩn văn hóa”(4). Các doanh nghiệp 
trong Khối chưa xảy ra đình công, lãn công, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội tại doanh nghiệp và địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân.  

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng  

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối quan tâm, thông qua việc chỉ đạo định hướng tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch tập trung tổ 
chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời các chỉ 
thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy(5); đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp và theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện(6). Trong 
công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có 
sự đổi mới(7). Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham 

                                         
(4) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận không đạt.     
(5) Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 
22/01/2021 và Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 10/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 
số 16/CT-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về vệc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, Kết luận số 01-
KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
(6) Tỷ lệ cấp ủy các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đạt 100% 
(7) Bằng hình thức đấu nối điểm cầu trực tuyến từ Trung ương. Mở đĩa hình do các đ/c báo cáo viên của Trung ương 
quán triệt để cán bộ, đảng viên nghe. 
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gia học tập, quán triệt ở mức cao(8). Sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng, tất cả các cấp ủy đã triển khai đánh giá nhận thức bằng các hình thức phù 
hợp (trong đó nhiều cấp ủy thực hiện việc thi trắc nghiệm theo ứng dụng do Đảng 
ủy Khối triển khai). 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở tuyên truyền, phổ 

biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19...  

Công tác giáo dục lý luận chính trị được tổ chức theo kế hoạch đề ra, trong 
năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng 

kết nạp Đảng với 405 quần chúng ưu tú (trong đó, có 112 học sinh, sinh viên) và 02 
lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới với 283 học viên.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành đầy đủ các báo cáo sơ, tổng kết 
các chỉ thị, nghị quyết, liên quan đến công tác giáo dục, chính trị tư tưởng(9).  

Công tác tuyên truyền, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch, thông tin xấu, độc trên internet được thực hiện bằng nhiều hình thức, nhất là 

tăng cường hoạt động của trang fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận”; đăng tin, bài, 
video, chia sẻ thông tin về các ngày lễ kỷ niệm, về công tác phòng, chống dịch Covid-
19; các sự kiện, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước,… đã thu 

hút được nhiều lượt xem, chia sẻ(10). Qua đó góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng, sự điều hành linh hoạt, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm của 
Nhà nước; ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối; 

an ninh chính trị, trật tự tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững. 

3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ 

3.1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: 

Ngay từ đầu năm, sau khi hoàn thành việc đánh giá chất lượng, khen thưởng 

                                         
(8) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 05 lớp cho cán bộ chủ chốt, 100% cơ sở tổ chức học tập, quán triệt với tỷ lệ 
100% đảng viên đã tham gia học tập (99,1% tham gia học tập trực tiếp; 0,9% tham gia học tập bằng các hình thức 
khác) và hơn 11.000 lượt quần chúng.  
(9)Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 
09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 
XII) về “xây dựng  và phát huy vài trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/1/2016 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 118-KL/TW, ngày 
04/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 
IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Kết 
luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 
04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…  
(10) Tính từ đầu năm đến nay, fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” đã đăng tải 851 bài viết; số lượng người thích bài 
viết và video là 20.060 người, tổng số lượt mà bài viết và video tiếp cận đến người dùng: 485.146 người. Đến nay, 
tổng số lượt theo dõi trang: 2757/2.292 người (tăng 465 người so với cùng kỳ).  
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đảng viên, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối năm 2020(11), Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai 
nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa 
các tổ chức cơ sở đảng. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng(12) và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế 
hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm.  

Công tác xây dựng, sắp xếp tổ chức đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
tập trung lãnh, chỉ đạo. Đã triển khai thực hiện Đề án “Rà soát, sắp xếp 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”(13). 
Theo đó, chỉ đạo cấp ủy trong các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập rà soát, sắp xếp lại một số chi, đảng bộ trực thuộc phù hợp với quá trình sắp xếp 
tổ chức theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và phù hợp 
với công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy cơ sở. Tổ chức khảo sát tình hình đảng 

viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa có tổ 
chức đảng tại các khu công nghiệp để triển khai các giải pháp, thủ tục thành lập chi 
bộ(14). Đã có 19 cấp ủy cơ sở sắp xếp lại tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

đã chuyển giao 02 chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc đảng ủy tập 
đoàn, tổng công ty ở Trung ương(15); giải thể 01 chi bộ ở doanh nghiệp ngoài khu 
vực nhà nước(16).  

Việc lãnh đạo sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

chú trọng; qua công tác KTGS và qua dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở cơ sở đã kịp thời 
hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tháo gỡ những vướng mắc trong 
tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 phức 

tạp đã chủ động hướng dẫn đảng ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt đảng bộ cơ sở 06 tháng 
đầu năm bằng hình thức phù hợp; đồng thời trên cơ sở Công văn số 208-CV/TU, 
ngày 07/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hình thức họp của cấp uỷ, tổ chức 

đảng trong tình hình hiện nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ 
sở triển khai sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hình thức thích hợp để đảm bảo đúng, đủ 

                                         
(11) 16 tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 63 “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 05 “hoàn thành nhiệm vụ”; 
có 14 cấp ủy cơ sở “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 16 tổ chức cơ sở 
đảng đạt “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2020, 04 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt “trong sạch vững 
mạnh” tiêu biểu 05 năm liền và 11 đảng viên được khen thưởng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng đảng viên Lê Huỳnh Phúc (Giám đốc Bệnh viện Da liễu), Tập thể: Chi bộ Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chi bộ Bệnh viện Da liễu, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. 
(12) Kế hoạch số 25 -KH/ĐUK, ngày 20 tháng 01 năm 2021. 
(13) Kế hoạch số 30-KH/ĐUK, ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.  
(14) Qua khảo sát dự kiến có thể thành lập được chi bộ tại Công ty TNHH Right Rich đang hoạt động tại Khu Công 
nghiệp Hàm Kiệm II. 
(15) Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Thuận và Chi bộ Ban Quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân.  
(16) Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh. 
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kỳ theo quy định(17). 

Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú được Ban 

Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn Đảng bộ có 1.064 đảng viên 
được biểu dương, 03 đảng viên bị phê bình, nhắc nhở.  

Để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao chỉ tiêu cho các cấp ủy, tổ chức đảng; ban hành 

nghị quyết về công tác kết nạp đảng viên(18); chỉ đạo Đoàn Khối tổ chức buổi đối 
thoại với Thường trực Đảng ủy Khối để giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong 
việc phấn đấu trở thành đảng viên của đoàn viên trong Khối. Thực hiện Chỉ thị số 

07-CT/TU, ngày 01/3/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển 
đảng viên mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ban 
Tổ chức Đảng ủy thường xuyên rà soát, đôn đốc các cấp ủy cơ sở và kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác phát triển đảng viên; đồng thời 
triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh để thẩm tra, 
xác minh tham mưu BTV kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng 

viên. Năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp được 304 đảng viên mới, vượt 1,33 % so với 
chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối lên 5.559 đồng 
chí (tính đến thời điểm 31/12/2021); trong đó có: 109 đoàn viên, chiếm 35,85%; 16 

sinh viên; 32 công nhân trực tiếp sản xuất (vượt 1,06% so với Nghị quyết số 07-
NQ/ĐUK đề ra) và 33 đảng viên được kết nạp từ tổ chức cơ sở đảng trong doanh 
nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

Trong năm, đã công nhận đảng viên chính thức cho 236 đồng chí, phát thẻ 
đảng cho 236 đồng chí; đóng dấu kỹ thuật 5.079 thẻ đảng viên; chuyển sinh hoạt 

đảng cho 285 trường hợp (trong đó: chuyển đến: ngoài tỉnh 10, trong tỉnh 44, 
chuyển đi: ngoài tỉnh 23, trong tỉnh 208); có 17 đảng viên được tặng Huy hiệu 30, 
40, 45, 50 năm tuổi Đảng.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công 
tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng(19). Qua đó, giúp cấp ủy, các chi bộ trực thuộc 
nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; nắm vững những nội dung cơ bản, nhất 

là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong các quy định của Ban Chấp hành 

                                         
(17) Công văn số 607 - CV/ĐUK, ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
(18) Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.  
(19) Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy định 
số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều 
đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề 
cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.  
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Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và thi hành 

Điều lệ Đảng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các báo cáo sơ, tổng kết về công 
tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên(20); tham gia góp ý kiến bổ sung, sửa 
đổi các văn bản của cấp trên(21); kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo về xây dựng Đảng, 

đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

3.2. Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ: 

Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở được thực hiện 

thường xuyên, trong năm Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định bổ sung 52 cấp ủy, 
09 ủy viên UBKT, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở, 
góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 02 lớp 

Trung cấp lý luận chính trị và cử 152 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia 
các lớp Trung cấp lý luận chính trị nhằm từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ cấp 
trưởng, phó phòng của các sở, ban, ngành theo quy định.  

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định của Đảng. Năm 2021, đã kết luận tiêu 

chuẩn chính trị để giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh 
Bình Thuận và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 18 
trường hợp; tham gia ý kiến để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh đối với 56 đồng 
chí. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp 
Đảng là 392 trường hợp(22). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sơ kết 3 năm triển khai 

thực hiện Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và 2 năm thực 
hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương 
về thực hiện một số điều trong Quy định 126-QĐ/TW.  

 

                                         
(20) Báo cáo sơ kết 03 năm về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công 
tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị;.. 
(21) Góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp; dự thảo sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức Trung 
ương về “Nghiệp vụ công tác đảng viên”; dự thảo Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân 
tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về "quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử" và "tiêu 
chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý"...  
(22) 228 trường hợp xem xét bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng (hoặc tương đương) của các sở, ban, 
ngành, doanh nghiệp nhà nước; 152 trường hợp phục vụ kết nạp Đảng, 12 trường hợp quy hoạch, bổ sung cấp ủy 
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4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình 

công tác kiểm tra, giám sát(23). Ban hành các quy trình, quy định về giải quyết khiếu 
nại kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; trách nhiệm của Văn 
phòng, các ban Đảng ủy Khối trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ 
chức đảng, đảng viên(24).  

Chỉ đạo Văn phòng, các ban Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối triển khai thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 
đề ra(25); đồng thời tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của 

từng ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao(26); thông báo kết luận kiểm tra, kết 
quả giám sát những nội dung thuộc lĩnh vực được giao và đôn đốc, theo dõi tổ chức 
đảng cấp dưới, đảng viên thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám 

sát theo lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, 
giám sát năm 2021(27) và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát 
theo kế hoạch đề ra.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 
đối với 02 đảng ủy viên đảng ủy cơ sở; thường xuyên theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo 

giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2021, đã tiếp nhận 16 đơn, 
thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo (giảm 18 đơn so với năm 2020) và đã chỉ đạo, xử lý, 
không để tồn đọng. Toàn Đảng bộ có 13 đảng viên bị xử lý kỷ luật(28). 

Ban hành các báo cáo sơ, tổng kết thực hiện các quy định của Đảng(29).  

 

                                         
(23) Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
(24) Quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh quản lý; Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức cơ sở đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quy định trách nhiệm của các ban Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy Khối tham gia 
giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh quản lý; Quy định trách nhiệm của các ban Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng Khối tham gia giải quyết 
khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 
(25) BTV: đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 07 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; 01 cuộc giám 
sát chuyên đề đối 08 tổ chức cơ sở đảng và 05 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy.  
(26) Các ban, Văn phòng đã tổ chức 05 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 26 tổ chức đảng và 04 đồng chí chủ nhiệm UBKT 
đảng ủy cơ sở.  
(27) 81/81 chi, đảng bộ cơ sở và 41/41 UBKT đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch KTGS năm 2021.  
(28) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật 01 đảng viên, hình thức khiển trách; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kỷ luật 
02 đảng viên hình thức khai trừ và 01 đảng viên hình thức khiển trách; Đảng ủy cơ sở kỷ luật 01 đảng viên, hình thức 
khiển trách; Chi bộ cơ sở kỷ luật 03 đảng viên với hình thức khiển trách; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở kỷ luật 05 
đảng viên với hình thức khiển trách.  
(29) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 –KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị (khóa XII) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãnh 
phí, tiêu cực; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 13/8/2018 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết 
luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ giải pháp bảo đảm ANTT trong thời gian tới;… 
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 5. Lãnh đạo công tác dân vận - đoàn thể  

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo công tác 

dân vận - đoàn thể; nhất là công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên để kịp thời định hướng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán 
triệt, triển khai và sơ, tổng kết đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận(30). 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI 
của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai 

đoạn 2021 - 2025 (31); tham gia góp ý dự thảo Quy chế công tác dân vận của hệ thống 
chính trị tỉnh Bình Thuận; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 của Đảng bộ Khối(32); vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại 
đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên 
truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên trong Khối tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin, công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 với số tiền gần 80 tỷ đồng(33).   

Đối với lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản có liên 

quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 
cấp ủy cơ sở trong các doanh nghiệp đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và 
triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ, 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động. Có 80/81 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ 
chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị 

người lao động năm 2021 (Chi bộ 426-2 có đặc thù các đảng viên ở nhiều doanh 
nghiệp tư nhân tham gia sinh hoạt ghép). Trong năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy 
chế dân chủ Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại 06 

doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Năm 2021, hầu hết các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp được đánh hoàn thành tốt việc thực hiện quy chế dân 

                                         
(30) Quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của 
Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Nghị 
quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; 
Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/7/2021 về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh 
tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo thực hiện 
Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cốt cán trong tôn giáo… 
(31) Công văn số 730-CV/ĐUK, ngày 02/11/2021, Công văn số 775-CV/ĐUK ngày 01/12/2021 của BTV Đảng ủy Khối.  
(32) Toàn Đảng bộ có 10 tập thể, 28 cá nhân gương điển hình.  
(33) Trong đó vận động ủng hộ LaGi với số tiền là 319.767.000 đồng. 
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chủ cơ sở.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định công nhận quy hoạch Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027; thường xuyên lãnh đạo, 
chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối 
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch các đoàn thể đã 

đề ra. Trong đó: 

 Đoàn Khối đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV đến đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu 
tình nguyện; lễ ra quân Tháng Thanh niên; tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại 

giữa Thường trực Đảng uỷ Khối với cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú về kết nạp Đảng 
trong đoàn viên thanh niên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); tổ chức Giải bóng đá nam 05 người cán bộ 

Đoàn năm 2021; triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn 
và các chương trình đồng hành với thanh niên; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, 

chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền gần 3 

tỷ đồng và một số nhu yếu phẩm. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021, 
Ban Thường vụ Đoàn Khối được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc 
công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.   

Hội Cựu chiến binh Khối tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các văn 
bản chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh; kịp thời củng cố, kiện toàn, bổ sung Ủy 

viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối; ban hành Kế hoạch 
về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; 
tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, đất nước; vận động kinh phí để sửa chữa 

nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, thăm 
tặng quà cho cán bộ Hội đã nghỉ hưu và gia đình hội viên gặp khó khăn; tổ chức hoạt 
động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); 

tham gia đóng góp, hỗ trợ vật chất gửi tặng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng, 
chống dịch Covid-19… Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021, Ban 
Thường vụ Hội Khối được Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh tỉnh xếp loại “hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ”.  

 Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo tổ chức công đoàn cơ sở hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ công đoàn cấp trên giao; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào 
thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh; phát huy vai trò đại diện 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn chịu 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 
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6. 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”, công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp 
tục quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp 

phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc 
duy trì việc kể những mẫu chuyện, tấm gương của Bác; tuyên truyền gương điển hình 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở tổ chức sơ kết 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); sơ kết 5 

năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 01 lớp triển khai Kết luận số 01-
KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho 120 cấp ủy viên cơ sở trong các 

doanh nghiệp; đồng thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện trong 
toàn Đảng bộ(34); triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chỉ đạo các cấp 
ủy cơ sở tuyên truyền và vận động đảng viên, quần chúng tham gia Cuộc thi “Tìm 

hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) 
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, kết quả đã có một số cá nhân trong 

Đảng bộ Khối đạt giải thưởng hàng tuần.  

Đối với lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 28 - KH/ĐUK, ngày 08/02/2021 về công tác 
phòng, chống tham nhũng năm 2021; chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng 

                                         
(34) Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
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cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến các văn bản có 

liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, người lao động(35). Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 
chỉ đạo xây dựng các quy chế về khen thưởng, định mức chi tiêu, tiết kiệm trong 

mua sắm tài sản công; tổ chức kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung năm 2021; 
hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống 

tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện nay toàn Đảng 
bộ có 03 đảng viên bị xử lý kỷ luật vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Nhìn chung, năm 2021 Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, đầy 

đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hoàn thành, hoàn 
thành vượt mức các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp 

với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung khắc phục khó khăn 
do tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ 
tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở. Công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng 
thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thận trọng theo quy định của Đảng. Kết nạp đảng viên 
mới vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát triển 

khai thực hiện theo đúng kế hoạch, ban hành kịp thời các quy định, quy chế để thực 
hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới phương thức, cách thức hoạt 
động; nhất là thực hiện công tác tuyên truyền; công táckiểm tra, giám sát; nắm bắt 

thông tin tình hoạt động của cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác điều hành, lãnh đạo từ đó hoạt động của các cơ sở đảng đi vào nền nếp, công 
tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tích cực. Các đoàn thể tổ chức 

nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác xã hội từ thiện, hoạt động 
phòng, chống dịch Covid-19.  

 2. Hạn chế, khuyết điểm 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số chi, đảng bộ tổ chức học 

tập Nghị quyết đại hội XIII của Đảng chậm so với kế hoạch đề ra; việc tổ chức Tọa 

                                         
(35) Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 753/KH-
UBND, ngày 08/3/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập; 
Công văn số 106-CV/TU, ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập; 
Công văn 343/TTBT-PNV3, ngày 15/3/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu 
nhập lần đầu.  
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đàm giữa Thường trực Đảng ủy Khối với lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước ở các khu công nghiệp để đẩy mạnh công tác thành lập tổ chức đảng và 
phát triển đảng viên chưa thực hiện được. Việc thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám 
sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở còn lúng túng, có nơi thực hiện chưa đúng quy 

trình. Còn có đảng viên trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ được 
giao chưa chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ 
thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

3.2. Nguyên nhân chủ quan   

- Vai trò của các ban Đảng ủy trong công tác tham mưu, đề xuất cho Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có việc còn chậm, chất lượng chưa cao.  

- Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có nơi nắm chưa sâu kỹ 
các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát. 

- Ý thức trách nhiệm, nêu gương của đảng viên trong thực thi công vụ chưa 
được phát huy 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022  

1. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện hoàn 

thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp năm 2022.  

2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 
kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XIII); các chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.  

3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm 
bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản 
bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.  

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 
“Rà soát, sắp xếp 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” và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “đẩy mạnh 
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công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất”. 

Phát triển 300 đảng viên mới.  

5. Triển khai và lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với 
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 

XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khoá 
nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.  

6. Tập trung lãnh đạo các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy 
cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

7. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.  

8. Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi, giai đoạn 2020 - 2022.  

9. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 

Đảng; đồng thời lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối; cấp ủy, tổ chức đảng triển khai 
thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo kế hoạch đề ra. 
Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản 

lý doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.  

10. Đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 
04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận; Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

11. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó tập trung lãnh đạo thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn 
thể Khối 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; tổ chức thành công Đại 

hội Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027.  
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12. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng, trong đó sử dụng và khai thác 
hiệu quả hạ tầng trang thiết bị đã đầu tư; tập trung triển khai ứng dụng “Văn phòng 
đảng vụ điện tử” trong Đảng bộ Khối.  

13. Tổ chức thi tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định của 

Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng hình thức trực tuyến./.   

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Đ/c Nguyễn Hoài Anh - UVDK BCHTW,  
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, (b/c) 
- Văn phòng, các ban Đảng của Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UV.BCH ĐBK,  
- Các đ/c UV.UBKT ĐUK,  
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, VP Đảng ủy & đoàn thể Khối, 
- Lưu VP.  

 T/M ĐẢNG ỦY   
BÍ THƯ 
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