
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
                                       *                                  Phan Thiết, ngày 06 tháng 01 năm 2017
                   Số  974 - QĐ/ĐUK

 

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

đối với Văn phòng, các ban và các đoàn thể trực thuộc
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

----
 

- Căn cứ Quyết định số 477-QĐ/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các cơ quan khối
Đảng tỉnh;

- Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- Căn cứ văn bản đăng ký của các ban, đoàn thể trực thuộc và đề nghị của

Chanh Văn phòng Đảng ủy khối cac cơ quan tỉnh.
 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Giao nhiệm vụ trong tâm năm 2017 cho Văn phòng, các Ban và
các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối (có nội dung nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

Điều 2: Chánh Văn phòng, Trưởng các ban, Thủ trưởng các đoàn thể trực
thuộc Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ trọng tâm được giao, chủ động triển khai
thực hiện đạt kết quả cao nhất. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả đã thực hiện
để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo.

Kết quả hoàn thành cac nhiệm vụ trọng tâm được giao là cơ sở binh xet
danh hiệu thi đua 6 thang, năm của tập thể và người đứng đầu Văn phòng, cac
ban và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2017.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các ban và Thủ trưởng các đoàn thể
trực thuộc Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như điều 3;                                                                                        BÍ THƯ 
- T.Trực Đảng ủy Khối;
- Lưu VP. 
 
                                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)
       

                                                                                                       Lê Đưc Hung



Giao NVTT 2017 cho các ban.odt 2

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06 /02/2017 của

 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

I. Cán bộ, công chức Văn phòng chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của
Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chủ đông tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và cơ
quan cac bao cao, thông bao, kết luận, kế hoach, nghị quyết, cac văn bản và cac
quy chế, quy định trong chỉ đao, điêu hành cac công việc của Đảng bô và cơ
quan Đảng ủy Khối và cac bao cao chuyên đề theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Phối hợp vơi cac ban, đoàn thể tham mưu nâng cao chất lượng cac cuôc
họp, hội nghị thông qua việc chuẩn bị tốt cac nôi dung, điều kiện phục vụ cho
việc mở các lớp học tập Nghị quyết, nghe noi chuyện thời sự, tập huấn nghiệp
vụ, các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng … do Đảng ủy tổ chức (hội trường, tài
liệu, kinh phí…) và các cuộc họp, hội nghị của BCH, Ban Thường vụ, Thường
trực và giao ban cấp ủy cơ sở hàng tháng, quý, năm. 

3. Tham mưu tổ chức hôi nghị CBCC, hôi nghị sơ kết, tông kết công tac 6
thang, năm và kế hoach triển khai thực hiện cac phong trào thi đua của Đảng ủy
Khối và của cơ quan chào mưng kỷ niệm cac ngày lê, kỷ niệm lớn trong năm
2017 và cac hoat đông thi đua trong Khối Thi đua 6.

4. Theo doi, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện
nghiêm cac nôi qui, quy chế của cơ quan; rà soát tham mưu Thủ trưởng cơ quan
Đảng ủy ban hành, điêu chỉnh, bô sung kịp thời các quy định, quy chế, kế hoạch
của cơ quan phù hợp với tình hình thực tế. 

5. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng, Hội đồng xét nâng lương thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, khen
thưởng, nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức và người lao động;
công tác cán bộ của cơ quan Đảng ủy Khối.

6. Tham mưu Thủ trưởng cơ quan trong điều hành đảm bảo kinh phí chi
thường xuyên phục vụ việc chi trả lương cho cán bộ, công chức đúng thời hạn
và các chi khác; thanh quyết toán các khoản thu, chi theo đúng các quy định,
quy chế của cơ quan, của Đảng và của Nhà nước.

7. Phối hợp cùng các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu thực hiện 01
công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy Khối hướng tới
kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
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8. Đảm bảo an toàn các tài sản, thiết bị của cơ quan, tránh để mất mát, hư
hỏng tài sản và thực hiện đung quy định vê công tác phòng chống cháy nổ. 

9. Tham mưu Thường trực Đảng ủy, ban Thường vụ Đảng ủy đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong trao đổi nghiệp
vụ công tác Đảng đối với các Ban Đảng của Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng
trực thuộc.

III.  Cán bộ,  công chức trong Văn phòng   thực hiện nghiêm tuc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực
hiện tốt hơn nữa việc tiết kiệm, chống lãng phí trong Văn phòng./.
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CƠ QUAN UBKT ĐẢNG ỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06 /02/2017 của

 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

I. Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường
vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm: 
1. Tham mưu giúp Uỷ ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều

lệ Đảng:
- Tổ chức kịp thời việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu

hiệu vi phạm. 
- Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng

và đảng viên, các vụ việc tồn đọng tại các tổ chức đảng trực thuộc (nếu có).
- Xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên kịp thời, nghiêm minh,

đảm bảo quy trình. 
- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.
2. Tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng:
- Phối hợp với các ban Đảng uỷ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy: Xây

dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban
Thường vụ Đảng uỷ. 

- Phối hợp với các ban Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc khắc phục những
khuyết điểm đã được nêu trong kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức
đảng và đảng viên cuối năm 2016.

3. Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao:
- Phối hợp với các ban của Đảng ủy tham mưu tổ chức triển khai, phổ biến

các Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong
toàn Đảng bộ; tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho cấp
ủy, ủy ban kiểm tra và đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

- Phối hợp với các ban của Đảng ủy theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết
của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VII) về “Nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở”. 

- Phối hợp cùng Văn phòng, các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu
thực hiện 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy
Khối  hướng  tới  kỷ  niệm  70  năm  Ngày  Thương  binh  liệt  sỹ  (27/7/1947  -
27/7/2017).

III. Can bô, công chức trong cơ quan UBKT thực hiện nghiêm tuc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
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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 thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực
hiện tốt hơn nữa việc tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Ủy ban kiểm tra./.
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐU, ngày 06/02/2017 của

 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

I. Cán bộ, công chức ban Tuyên giáo - Dân vận chấp hành nghiêm túc các
ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng

bộ Khối, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy để chỉ
đạo định hướng, xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở. 

2. Tiếp tục theo doi, nắm tinh hinh triển khai thực hiện Đê an “Các giải
pháp tăng cường cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận
xã hội của Đảng bộ Khối”  ban hành kèm theo Quyết định số 2075-QĐ/ĐU,
ngày 06/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

3. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức kịp
thời, có hiệu quả và nâng cao chất lượng việc triển khai việc học tập, quán triệt
các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; triển khai các phong trào thi đua thực hiện các
kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

4. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 03 lớp Bồi dưỡng nhận
thức về Đảng (trong đó có 01 lớp dành cho sinh viên các trường cao đẳng thuộc
Đảng bộ Khối); 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; báo
cáo tình hình thời sự. Tham mưu đổi mới việc học tập, bồi dưỡng nhận thức về
Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng giảm thời
gian lên lớp và nâng cao chất lượng học tập thông qua việc tự nghiên cứu và
đánh giá kết quả học tập.

5. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ
đạo hoạt động của các đoàn thể trực thuộc; chỉ đạo các cơ sở Đảng triển khai
thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp; thực
hiện tốt công tác dân vận, chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chỉ thị
số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình
hình mới.

6. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đao, chỉ đao và tô chức thực
hiện tốt cac Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày
12/12/2013 của Bô Chính trị (khoa XI) theo chỉ đao của Tỉnh ủy. Chu trọng chỉ
đạo cơ sở trong công tác góp ý xây dựng Đảng. 

7. Tham mưu Ban Thường vụ chỉ  đạo cơ sở thực hiện Chỉ thị  số 05-
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CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với 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”.

8. Phối hợp cùng Văn phòng, các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu
thực hiện 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy
Khối  hướng  tới  kỷ  niệm  70  năm  Ngày  Thương  binh  liệt  sỹ  (27/7/1947  -
27/7/2017).

III. Can bô, công chức trong Ban thực hiện nghiêm tuc Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực hiện tốt hơn nữa
việc tiết kiệm, chống lãng phí trong Ban Tuyên giáo - Dân vận./. 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06/02/2017 của

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

 

I. Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Đảng ủy chấp hành nghiêm các ý kiến
chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các
tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiệm 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, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện  Đề án
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối, tạo bước chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng
nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đảng ủy Khối và các
tổ chức cơ sở đảng.

3.  Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tốt công tác bảo vệ
chính trị nội bộ trong Khối; trong đó tiếp rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với nhân
sự quy hoạch cấp ủy và cấp trưởng, phó phòng ở các cơ quan, đơn vị trong Khối.

4. Phối hợp cùng các Ban của Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng
ủy tăng cường lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là cơ sở đảng có vấn đề nội
bộ, tính đồng thuận thấp; phấn đấu không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

5. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề
án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển đảng trong lực
lượng học sinh, sinh viên trong các trường có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy
Khối”; thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng.

6. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh
ủy giao liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ; thực
hiện tốt các công việc do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

7.  Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở triển
khai việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

8. Phối hợp cùng Văn phòng, các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu
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thực hiện 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy
Khối  hướng  tới  kỷ  niệm  70  năm  Ngày  Thương  binh  liệt  sỹ  (27/7/1947  -
27/7/2017).

9. Theo dõi và kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy bổ
sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định, quy chế làm việc thuộc trách nhiệm
tham mưu của Ban Tổ chức.

III. Can bô, công chức trong Ban thực hiện nghiêm tuc Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực hiện tốt hơn nữa
việc tiết kiệm, chống lãng phí trong Ban Tổ chức Đảng ủy./.
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN KHỐI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06 /02/2017 của

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

 

I. Cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn Khối chấp hành nghiêm các ý kiến
chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng,
bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của
Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự
hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên Khối. 

2. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ
Đoàn, chất lượng đoàn viên; thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia  xây dựng
Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  

3. Chỉ đạo và triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức Đại hội
Đoàn từ cơ sở đến Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh
niên tình nguyện hè 2017.

5. Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh khối, Công đoàn viên chức tổ chức
thành công kế hoạch liên tịch số 20-KHLT/ĐTN-HCCB-CĐVC, ngày 19/8/2016
của 03 đoàn thể.

6. Phối hợp cùng Văn phòng, các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu
thực hiện 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy
Khối  hướng  tới  kỷ  niệm  70  năm  Ngày  Thương  binh  liệt  sỹ  (27/7/1947  -
27/7/2017).

7. Tham gia tốt liên hoan TNTT Cụm Miền Đông lần thứ X do Đoàn Khối
Bình Dương đăng cai tổ chức.

III. Cán bộ, công chức trong Văn phòng Đoàn Khối thực hiện nghiêm tuc
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực hiện tốt
hơn nữa việc tiết kiệm, chống lãng phí trong Văn phòng Đoàn Khối./.
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06/02/2017 của

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

I. Chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tập trung chỉ đạo cơ sở Hội trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội

cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khối các cơ
quan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, hội viên; phát huy
truyền thống “bộ đội cụ Hồ” kiên định vững vàng trước mọi tình huống, trước
mọi âm mưu của các thế lực thù định. 

3. Lãnh đạo cơ sở bảo đảm các hội viên cựu chiến binh được học tập,
quán triệt kịp thời các kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy;
tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.

4. Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã
hội thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

6. Thực hiện tốt việc đanh gia chất lượng hôi viên và cơ sở Hôi năm 2017.
7. Phối hợp Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ

chức tốt các hoạt động theo kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giữa 03
đoàn thể năm 2017.

III. Chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai  thực hiện nghiêm tuc Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XII)./.
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974-QĐ/ĐUK, ngày 06/02/2017 của

 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh)
-----

I.  Cán  bộ,  công  chức  chấp  hành  nghiêm túc  các  ý  kiến  chỉ  đạo  của
Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, LĐLĐ tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch của LĐLĐ

tỉnh;
2. Chỉ đạo CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập, quán

triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
kế hoạch của Công đoàn cấp trên đến ít nhất 95% cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ;

3. Chỉ đạo CĐCS thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng
người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”  và  Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 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”;

4. Chỉ đạo BCH CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đạt tỷ lệ 100%;

5. Tập trung chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh đạt chỉ tiêu 85%, phát
triển đoàn viên đạt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; giới thiệu phát triển đảng 64 người; 

6. Phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Khối thực hiện Kế hoạch số 20
KHLT/CĐVC-HCCB-ĐTN ngày 19/8/2016 về tổ chức các hoạt động năm 2017;

7. Phối hợp cùng Văn phòng, các Ban và các tổ chức đoàn thể tham mưu
thực hiện 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của cơ quan Đảng ủy
Khối  hướng  tới  kỷ  niệm  70  năm  Ngày  Thương  binh  liệt  sỹ  (27/7/1947  -
27/7/2017).

III. Cán bộ, công chức Văn phòng CĐVC tỉnh thực hiện nghiêm tuc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 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 thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực hiện tốt
hơn nữa việc tiết kiệm, chống lãng phí trong Văn phòng CĐVC tỉnh ./.


