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I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực 

thuộc (41 đảng bộ cơ sở (1) và 41 chi bộ cơ sở) với 5.668 đảng viên. Trong đó, có các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng: Cơ quan hành chính 24 cơ sở đảng; đơn vị sự nghiệp 
08 cơ sở đảng; nội chính, tư pháp 05 cơ sở đảng; đảng, đoàn thể và các hội 21 cơ sở 

đảng; doanh nghiệp nhà nước 15 cơ sở đảng; doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 
09 cơ sở đảng. Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện 
thuận lợi và khó khăn sau đây:  

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 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. Bên cạnh đó, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác tuyên truyền, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đảng bộ Khối.  

2. Khó khăn  

Tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao; giá 

cả nguyên liệu đầu vào tăng; giá xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống 
tăng đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất của 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của cán bộ, công chức, người lao 

động trong Đảng bộ Khối.  

                                         
(1) Trong 41 đảng bộ cơ sở có 16 đảng bộ bộ phận (trong đó có 52 chi bộ trực thuộc) và 251 chi bộ trực thuộc đảng bộ 
cơ sở. 



   2 

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 

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy cơ sở phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

người quản lý doanh nghiệp tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2022, đồng thời xây dựng kế hoạch, 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 2022 theo Chỉ thị số 02-CT/UBND, 
ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu 
nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp 

tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện 
cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh 
được giao năm 2022; trong đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chỉ thị, nghị quyết, kế 
hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhằm từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh sau dịch bệnh Covid-19; theo đó, đã góp phần hoàn thành một số chỉ 

tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó đạt và vượt một số chỉ 
tiêu so với kế hoạch đề ra; nộp ngân sách của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong Khối chiếm tỷ lệ cao so với thu ngân sách của tỉnh(2); hoạt động du lịch, dịch 

vụ phục hồi phát triển(3); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo 
được quan tâm và thực hiện tốt(4); công tác từ thiện, an sinh xã hội được các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện(5); hoạt động tín dụng ổn định; hoạt động 

văn hóa, thể dục, thể thao được chú trọng. Cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp đã lãnh, chỉ đạo và tham gia, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các 
giải pháp nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19, duy trì việc 

làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ việc nộp ngân sách cho Nhà 
nước và làm tốt công tác xã hội từ thiện...  

                                         
(2) Thu ngân sách của tỉnh là 11.300 tỷ đồng (KH là 9.488 tỷ đồng), trong đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 
Khối thực hiện việc nộp thuế 5.964 tỷ đồng, chiếm 52,78% tổng số thu ngân sách toàn tỉnh.  
(3) Hoạt động du lịch dự ước trong năm 2022, đón 5.720 ngàn lượt khách, gấp 3,22 lần so với năm 2021 (Trong đó, 
khách du lịch quốc tế 75,5 ngàn lượt khách, gấp 3,25 lần so với năm 2021; khách nội địa 5.644,5 ngàn lượt khách, 
gấp 3,22 lần so với năm 2021); doanh thu du lịch 13.680 tỷ đồng, gấp 3,29 lần so với năm 2021)... 
(4) Số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.024.670 người, đạt 88,5% kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà 
trẻ đến trường cả năm ước đạt 25,7%, tăng 4,87% so với năm học trước, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 
trẻ đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo ước đạt 99,85%, tăng, 0,08% so với 
năm học trước; tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 ước đạt 99,97%. Tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. 
(5) Thực hiện xã hội từ thiện 12,51 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo 1.511.290.000 đồng và xây 18 căn nhà tình 
thương, tình nghĩa. 
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Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ 

quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối đã xây dựng quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh(6). 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống cháy nổ ở các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản được giữ vững; cấp ủy phối hợp với thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng nghị quyết, kế hoạch về thực hiện 
an ninh trật tự; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 

2022”, Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh, chỉ đạo 

thực hiện việc phân công cán bộ, công chức, viên chức trực tự vệ vào các đợt cao 
điểm các ngày lễ, Tết Nguyên đán và những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất 
nước. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, 

trật tự”, “Chuẩn văn hóa”; 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. 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, cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện; trong đó chú trọng việc 
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.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch 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); chỉ thị, 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(7). Theo đó đã tổ chức 03 lớp bằng hình thức kết nối trực 
tuyến với lớp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức(8); tổ chức 02 lớp vừa trực tiếp và vừa 
kết nối trực tuyến với cơ sở(9); tổ chức học tập, quán triệt, triển khai 05 nghị quyết chuyên 

                                         
(6) Quy chế số 21-QCPH/ĐUK-BCSĐ, ngày 08/9/2022.  
(7) Tỷ lệ các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đạt 100%. 
(8) - Nghị quyết Trung ương 4: 01 lớp với 468 cấp ủy viên  cơ sở; Nghị quyết Trung ương 5: 01 lớp với 200 cấp ủy viên cơ sở.  
    - Nghị quyết Trung ương 5: 01 lớp với 160 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ có ít đảng viên, vừa kết nối 
trực tuyến với 105 điểm cầu ở cơ sở, cho 2.958 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. 
(9) Nghị quyết Trung ương 6: 01 lớp với 72 đảng viên thuộc 9 chi bộ có ít đảng viên, vừa kết nối trực tuyến với 149 
điểm cầu ở cơ sở, cho 4.095 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. 
Đến nay có 82/82 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc học tập, quán triệt; toàn Đảng bộ có 5.578/5.607 cán bộ, đảng 
viên (chiếm 99,5%), triển khai tuyên truyền đến hơn 10.000 quần chúng (chiếm 93%).  
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đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 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 cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‟tự chuyển hóa”(10) 
(gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII).  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật 
Phòng, chống tham nhũng, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần tuyên truyền sâu 

rộng Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng.    

Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và 
quần chúng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở chú trọng; Tổ Cộng tác 

viên DLXH, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận 
trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, đấu 
tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc trên 

internet; thường xuyên đăng tin, bài, video clip tuyên truyền trên trang fanpage “Đảng 
ủy Khối Bình Thuận”(11) về các ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của tỉnh; các văn 
bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch; các chủ trương, chính sách, quan điểm 

của Đảng và Nhà nước; cung cấp kịp thời cho cấp ủy cơ sở các thông tin nhằm tuyên 
truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, không đúng sự thật(12). Nhìn chung, 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối cơ bản ổn 

định; tuy nhiên một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng ở một số sở, ngành có băn 
khoăn, lo lắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đảng ủy Khối đã sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 
10/7/2019 về “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”, qua đó thống nhất kết thúc Đề án và đề ra các giải 

                                         
(10) Đảng ủy Khối đã tổ chức 01 lớp cho 220 đồng chí cấp ủy viên cơ sở bằng hình thức kết nối trực tuyến với lớp 
doTỉnh ủy tổ chức; 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc học tập, quán triệt; toàn Đảng bộ có 5.492/5.544 cán 
bộ, đảng viên (chiếm 99,1%) tham gia học tập, phổ biến tuyên truyền đến hơn 10.000 quần chúng (chiếm 93%); phối 
hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức 01 lớp phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 
31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp năm 2020, định hướng đến năm 2030 cho 200 
cán bộ công đoàn, người lao động ở các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp.  
(11) Tính đến ngày 30/12/2022 trang fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” đã đăng tải 1.132 bài viết có hình ảnh và 
110 video clip về các sự kiện, tình hình được dư luận trong tỉnh và trong nước quan tâm, cũng như các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước; số lượng người thích bài viết và video: 81.431 người, tổng số lượt mà bài viết và 
video tiếp cận đến người dùng: 228.738 người. Đến nay, tổng số lượt theo dõi trang fanpage: 3.591 người (tăng 834 
người so với cùng kỳ). 
(12) Cung cấp nội dung định hướng tuyên truyền hàng tháng, định hướng tuyên truyền về tình hình Nga - Ukraine; đấu 
tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc có liên quan đến sự kiện lịch sử trọng đại 30/4/1975. 
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pháp tiếp tục thực hiện tốt hơn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ 

Khối thời gian tới. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác giáo 
dục lý luận chính trị, đã tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 389 quần 
chúng ưu tú và 03 lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho 279 đảng viên dự bị.  

3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao 

ước thi đua giữa các tổ chức cơ sở đảng; hoàn thành việc đánh giá chất lượng, khen 
thưởng đảng viên, tổ chức đảng năm 2021(13); sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn 

chế, khuyết điểm(14) và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở căn cứ kết quả kiểm điểm năm 2021 
để xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm(15).  

Đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022; 
Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi, giai đoạn 2020 - 2022. Các cấp ủy, tổ chức đảng 

đã quán triệt và triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương về thực 
hiện Điều lệ Đảng(16). Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức 
đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025(17). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ 

Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị(18); 
ban hành Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh(19). 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 

2025(20). Các cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà 

                                         
(13) Kết quả có: 15 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 61 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ”, 05 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 12 cấp ủy cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ban Thường 
vụ Đảng ủy khen thưởng: 10 tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021, 01 tổ chức 
đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 05 năm liền và 13 đảng viên đạt “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 05 năm liền. 
(14) Kế hoạch số 77-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
(15) 100% cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2021.  
(16) Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 
của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.  
(17) Có 295/303 chi bộ đại hội xong; còn 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng, Đảng bộ Trường 
Cao đẳng Y tế do thực hiện việc sáp nhập, trong đó có 214 đồng chí tham gia lần đầu.  
(18) Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
(19) Quy chế số 18-QCPH/ĐUK-LĐLĐ, ngày 01/3/2022.  
(20) Quy chế số 12-QC/ĐUK, ngày 04/01/2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung). 
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nước dưới 50% đã tổ chức quán triệt và rà soát bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc theo 

Quy định 47, 48-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII).  

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng tổ chức 
đảng và đảng viên năm 2022 được thực hiện nghiêm túc. Đến nay toàn Đảng bộ Khối 
đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả: 

- Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên:  

+ Về tổ chức cơ sở đảng: Đến thời điểm đánh giá có 82 tổ chức cơ sở đảng, 
trong đó được đánh giá, xếp loại là 81 cơ sở.  Kết quả cụ thể như sau: Có 15/81 chi, 

đảng bộ cơ sở xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 58/81 chi, đảng bộ cơ sở 
xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 8/81 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại 
chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ”.  

+ Về đảng viên: Toàn Đảng bộ có 5.654 đảng viên, có 5.415 đảng viên được 

đánh giá, xếp loại (229 đảng viên chưa đủ điều kiện xếp loại); trong đó, 765 đảng 
viên được xếp loại HTXSNV, 4.541 đảng viên được xếp loại HTTNV, 85 đảng viên 
được xếp loại HTNV, 24 đảng viên KHTNV. 

- Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên:  

+ Tổ chức đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 15 chi, đảng bộ 
cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; khen 

thưởng 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018 - 2022).  

+ Đảng viên: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 08 đảng viên “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018 - 2022); khen thưởng 03 tập thể và 02 cá 
nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; khen thưởng 11 cấp 

ủy cơ sở có thành tích trong công tác kết nạp đảng viên mới năm 2022. 

Trong năm, có 301 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức và 
được phát thẻ đảng viên; 297 đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng; có 25 đảng viên 
được tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng.  

Công tác kết nạp đảng viên mới được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ 
sở quan tâm, thực hiện. Theo đó, ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu 

kết nạp đảng viên mới cho các chi, đảng bộ cơ sở(21); tiếp tục triển khai 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; chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối thường xuyên rà 
soát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ 

                                         
(21) Kế hoạch số 82-KH/ĐUK, ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thông báo số 718-TB/ĐUK, ngày 28/02/2022 
về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng. 
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sở trong công tác phát triển đảng viên mới; đẩy mạnh công tác sưu tra, kết luận tiêu chuẩn 

chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên mới. Năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 
được 301/300 đảng viên (vượt 0,33 % chỉ cả năm), trong đó có: 146 đoàn viên (chiếm 
48,5 %), 17 sinh viên, 88 công nhân trực tiếp sản xuất (vượt 1,068 % so với Nghị quyết 

số 07-NQ/ĐUK đề ra), 01 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.  

Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ 
công dân nơi cư trú năm 2022 theo Quy định 123-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ 
Chính trị được cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc; toàn 

Đảng bộ có 1.298 đảng viên được cấp ủy địa phương biểu dương, không có đảng 
viên bị phê bình, nhắc nhở.  

Trong năm thành lập mới 02 chi bộ cơ sở, trong đó có 01 chi bộ trong doanh 
nghiệp ngoài khu vực nhà nước(22). Đến nay toàn Đảng bộ có 82 chi, đảng bộ cơ sở, 

với 5.668 đảng viên. 

Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

quan tâm thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
đã sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối.  

Công tác quy hoạch cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến nay cơ bản hoàn 

thành(23); Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện hoàn thành quy hoạch Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy Khối và quy 
hoạch chức danh lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kịp thời bổ 

sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 01 Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối về xây dựng 
Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chỉ 

định bổ sung nhân sự cấp ủy, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 
2020 - 2025 của 25 chi, đảng bộ cơ sở; có ý kiến nhận xét về phẩm chất, đạo đức, lối 
sống đối với 28 đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành để cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển; kết luận về tiêu chuẩn 
chính trị 386 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và kết nạp Đảng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 01 lớp 
Trung cấp lý luận chính trị có 70 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối tham gia 

nhằm từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ cấp trưởng, phó phòng của các sở, 
ban, ngành theo quy định. 

                                         
(22) Chi bộ  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chi bộ Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm 
Huy Hoàng.  
(23) Còn 03 tổ chức cơ sở đảng trong 3 trường cao đẳng do chuẩn bị hợp nhất nên không thực hiện công tác quy hoạch 
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4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng, các ban của Đảng ủy Khối và cấp ủy, 

ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát 
năm 2022. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, 
giám sát chuyên đề nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 

Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Khối; Hướng dẫn thực hiện chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; gợi ý nội dung kiểm điểm đối 

với tập thể và các cá nhân có liên quan thực hiện theo Công văn số 537-CV/TU, ngày 
17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 
đối với tập thể và cá nhân; góp ý dự thảo Quy định về tổ chức, hoạt động đoàn kiểm 

tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai, quán triệt và chỉ đạo cấp 
ủy, tổ chức đảng quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, hướng dẫn có liên quan 
đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng(24). Đến nay có 100% cấp ủy, tổ chức 

đảng đã hoàn thành việc quán triệt các quy định, hướng dẫn nêu trên. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối 

và cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã tổ chức 72 cuộc kiểm tra và 61 cuộc giám 
sát đối với 212 tổ chức đảng và 138 đảng viên(25).  

Trong năm, Đảng bộ Khối có 21 đảng viên bị xử lý kỷ luật(26). Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Khối ban hành Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 08 đảng 

viên(27), đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với 01 đảng viên(28). Ban Thường vụ Đảng 
ủy Khối đã nhận 20 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, đến nay đã giải quyết xong.  

 5. Lãnh đạo công tác dân vận - đoàn thể  

                                         
(24) Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và 
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 37-
QĐ/TW; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-
QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quyết định số 56-
QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Kết 
luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; Thông báo số 
12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên 
(25) - Kiểm tra: BTV: 2 cuộc; các ban, Văn phòng: 3 cuộc; cơ sở: 67 cuộc. 
      - Giám sát: BTV: 2 cuộc; các ban, Văn phòng: 2 cuộc; cơ sở: 57 cuộc.  
(26) Hình thức kỷ luật khiển trách 18 đ/c; hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 02 đ/c; hình thức kỷ luật cảnh cáo 01 đ/c. 
(27) Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường.  
(28) Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế.  
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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.  

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác 
dân vận vận(29); trong đó tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cơ sở phối hợp với thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị  tổ chức 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”; ban hành kế hoạch(30) 

kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và 
Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 06 cấp ủy cơ sở (31); ban 
hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối và báo cáo sơ, tổng kết các chuyên 

đề theo chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận(32). Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Dân vận khéo”, cải cách thủ tục hành chính; đăng ký xây dựng mô hình 
“Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, công 

nhận 30 mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở, 11 mô hình cấp Đảng bộ Khối và đề 
nghị công nhận 01 mô hình cấp tỉnh năm 2022. Đảng ủy Khối đã sơ kết 03 năm thực 
hiện Nhị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 04/7/2019 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh”. Lãnh đạo Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở(33). Các chế độ, chính 

sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều được thủ trưởng 

                                         
(29) Công văn số 815-CV/ĐUK, ngày 04/01/2022 về thực hiện các kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Công văn số 860-
CV/ĐUK, ngày 14/02/2022 về tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 78- 
KH/ĐUK, ngày 16/02/2022 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 
số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong 
giai đoạn cách mạng mới; Kế hoạch số 79- KH/ĐUK, ngày 17/02/2022 thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/9/2021 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; Công văn số 859-CV/ĐUK, ngày 14/02/2022 về lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chế độ 
báo cáo năm 2022; Công văn số 912-CV/ĐUK, ngày 11/3/2022 về chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 
- 2027; Công văn số 973-CV/ĐUK, ngày 04/5/2022 về chỉ đạo đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công văn số 1036-
CV/ĐUK, ngày 01/6/2022 về tăng cường lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở; Công văn số 1040-CV/ĐUK, ngày 02/6/2022 về triển khai thực hiện hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai 
đoạn 2021 - 2025. 
(30) Kế hoạch số 88-KH/ĐUK, ngày 25/3/2022. 
(31) Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đảng ủy Sở Xây dựng; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi ủy Sở Thông tin và Truyền thông. 
(32) Các báo cáo chuyên đề: Báo cáo phục vụ đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 38-KH/BDVTU, ngày 01/12/2021 của Ban Dân vận 
Tỉnh ủy về khảo sát thực tế, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-
NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 
(33) Công văn số 859-CV/ĐUK, ngày 14/02/2022 về lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và chế độ báo cáo năm 2022; 
Công văn số 1036-CV/ĐUK, ngày 01/6/2022 về Tăng cường lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá 
trình thực hiện QCDC ở cơ sở; Công văn số 1154-CV/ĐUK, ngày 10/8/2022 về Tiếp tục triển khai thực hiện QCDC 
ở cơ sở 6 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 17/02/2022 về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 
07/9/2021 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.  
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các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đảm bảo theo quy định; dân 

chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy. Trong năm có 80/80/82 cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao 
động (có 01 đơn vị mới thành lập, 01 đơn vị sinh hoạt ghép). Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm 2022; xây dựng kế hoạch và đã kiểm tra 06 cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp về 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc(34); thực hiện 
nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá xếp loại Quy chế dân chủ đối với trong các 
doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối(35). Kết quả xếp loại thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn  vị, doanh nghiệp có 78/84 cơ 
quan, đơn  vị, doanh nghiệp được xếp loại thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (trong 
các có 71 đơn vị đạt loại tốt, chiếm tỷ lệ 86,5%; 07 đơn vị đạt loại khá chiếm tỷ lệ 

8,5%; 04 đơn vị không xếp loại). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối tổ 

chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với với các phong trào thi đua thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và công tác xã hội từ thiện(36). Kết quả năm 2022, Đoàn Khối được Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh 
niên, Hội Cựu chiến binh Khối đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

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 

                                         
(34) Kế hoạch số 42-KH/BCĐ, ngày 09/02/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch số 41-KH/BCĐ, 
ngày 09/02/2022 về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Các cấp ủy được kiểm tra: Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Công thương-Chi nhánh Bình Thuận, Ngân hàng HTX Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Công ty cổ 
phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Viễn thông Bình Thuận, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Bưu điện tỉnh.  
(35) Số doanh nghiệp có tổ chức đảng: 24; xếp loại: 22 doanh nghiệp (không xếp loại 02 đơn vị: Chi bộ 426 - 2 là đơn 
vị có đảng viên sinh hoạt ghép từ nhiều doanh nghiệp tư nhân; Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm 
Huy Hoàng mới thành lập). Kết quả: xếp loại Tốt: 22 đơn vị. 
(36) Đoàn Khối đã tổ chức Hội thao cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên; tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân, 
tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu; tổ chức Hội trại truyền thống, tập huấn cán bộ Đoàn; tổ chức Chương 
trình đêm hội trăng rằm” cho 1.475 thiếu nhi xã Phan Điền, Bắc Bình và xã Sông Phan, Hàm Tân với số tiền hơn 150 
triệu đồng; tặng hơn 1.200 phần quà, học bổng trị giá hơn 900 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, 
hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; vận động đoàn viên thanh 
niên tham gia hiến gần 400 đơn vị máu; triển khai có hiệu quả các hoạt động xung kích, tình nguyện, hoạt động an 
sinh xã hội thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng (trong đó, hỗ trợ kinh phí 
xây dựng 04 căn nhà nhân ái cho người nghèo trị giá gần 180 triệu đồng; thực hiện 09 tuyến đường ánh sáng an ninh 
trị giá gần 200 triệu đồng; thực hiện 02 sân chơi thiếu nhi trị giá 41 triệu đồng; khám bệnh phát thuốc miến phí cho 
1.150 đối tượng trị giá hơn 100 triệu đồng)... Hội CCB Khối phối hợp với Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và chương trình về Nguồn tại các tỉnh Miền Trung - Tây 
Nguyên; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, các 
gia đình chính sách nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn; xây dựng 01 căn nhà “Mái ấm đồng đội” cho hội viên Cựu chiến 
binh; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ cho con hội viên có hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vươn lên 
học tập tốt,… với tổng số tiền vận động, ủng hộ 180.000.000 đồng…  
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Để đấu tranh 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 cán bộ, đảng viên, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kết luận số 

21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 17/12/2021, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị trực tuyến(37) quán triệt Kết luận số 21- KL/TW, 
ngày 25/10/2021 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 Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cấp ủy đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và 
lãnh đạo doanh nghiệp phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc(38).  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch(39) triển khai 
thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực 
hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế 

hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị 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 hóa” để triển khai trong toàn Đảng bộ.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 109-KH/ĐUK, ngày 
08/7/2022 và tiến hành giám sát chuyên đề việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực 
hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XIII) và các văn bản có liên quan của cấp trên đối với 06 tổ chức cơ sở đảng(40).  

Ban hành kế hoạch(41) và đã tổ chức 01 lớp học tập Chuyên đề năm 2022 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng 
lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế 

hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022; theo 

                                         
(37) Cho 468 đồng chí tham gia (gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 
sở; Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở; Bí thư hoặc Phó Bí thư các đảng ủy bộ phận, các chi bộ 
trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận; cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối). 
(38) 80/80 chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai trong tháng 3/2022.  
(39) Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, ngày 15/4/2022.  
(40) Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh, Chi bộ 
Công ty TNHH May Thuận Tiến, Chi bộ Công ty Bảo Việt Bình Thuận và Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh.  
(41) Kế hoạch số 93-KH/ĐUK, ngày 05/4/2022 về học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. 
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đó đã có 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề năm 2022. 

Có 5.542 đảng viên (đạt 100%) và 6.023 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng 
viên đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.  

Ban hành Kế hoạch xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những 
gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị và chuyên đề toàn khóa 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” giai đoạn 2021 - 2025(42).  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng(43) trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo 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 (khóa XII) về “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa 

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”.   

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền 
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Đảng, Chủ nghĩa 

Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các 
Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xét chọn 02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu, điển hình 
trong Đảng bộ Khối đề nghị Trung ương khen. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời lãnh đạo cấp ủy, tổ 
chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp 
thực hiện khá tốt. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời triển khai Kết luận số 

14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo 
vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, Công văn số 416-CV/TU, ngày 
28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 2106/KH-UBND, ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về "Phát động phong trào thi đua quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận".  

                                         
(42) Kế hoạch số 85-KH/ĐUK, ngày 10/3/2022 về xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những gương tập thể, cá 
nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa 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” giai đoạn 2021 – 2025; 
(43) Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi; Đảng ủy Công ty cổ phần Rạng Động; Chi bộ 2 thuộc Đảng ủy 
Cục Quản lý thị trường; Chi bộ Tỉnh đoàn Thanh niên; Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chi bộ Cục Thống kê tỉnh; Chi bộ Ban 
Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT; Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng ủy Sở Y tế. 
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Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm tốt công tác tuyên truyền(44), đã ban hành 

văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện Thông báo số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, 

xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2022; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ 

đánh giá việc thực hiện thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng; chỉ đạo các 
cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo việc quán triệt các nghị định, quy định của Trung ương, 
của tỉnh và triển khai thực hiện việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập 

theo hướng dẫn của cấp trên.  

Năm 2022, Đảng bộ Khối có 03 đảng viên vi phạm Luật phòng, chống tham 

nhũng(45).  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm  

Nhìn chung, năm 2022 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 cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị, người quản lý doanh nghiệp triển khai thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các bộ, ngành cấp trên 
giao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị tư tưởng được quan tâm, đổi mới, nhất là tập trung quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII), tổ chức học tập, quán triệt 
và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy 
(khóa XIV); tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; tổ 

chức Lễ Tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi giai đoạn 2020 - 2022, Hội nghị tập huấn 
công tác xây dựng Đảng năm 2022; tổng kết các Cuộc thi; ban hành các quy chế 

phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 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; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; hoàn thành công 

                                         
(44) Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
và tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.  
(45) 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục QLTT nhận hối lộ trong khi thi hành nhiệm vụ. 
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tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. 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. 
Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 
2027, năm 2022 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền thông qua việc ứng 

dụng tốt công nghệ thông tin trong triển khai, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, hội 
nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính 
trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng ứng dụng chương trình “Văn phòng Đảng vụ điện tử”; triển khai cấp ủy cơ sở 
thực hiện ký số điện tử...  

 2. Hạn chế, khuyết điểm 

- Một số ít cấp ủy cơ sở thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới chậm, có 
nơi chưa hoàn thành chỉ tiêu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.  

- Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chậm xây dựng kế hoạch kiểm 
tra, giám sát năm 2022; có nơi xây dựng kế hoạch chưa sát, đúng, thực hiện chưa 

đúng quy trình. 

- Việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết 

luận của Đảng còn có cấp ủy triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra. 

- Một số cán bộ, đảng viên tinh thần thái độ làm việc chưa cao, còn sợ trách 
nhiệm, đùn đẩy công việc, để sót việc, tồn việc, chất lượng tham mưu chưa cao, có 
nhiệm vụ chưa đúng tiến độ đề ra; có đảng viên vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Việc cán bộ; nguyên cán bộ, lãnh đạo; lãnh đạo của tỉnh bị cơ quan điều tra 
Bộ Công an bắt tạm giam, bị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật do vi phạm trong 
lĩnh vực quản lý đất đai đối với các dự án đầu tư tại tỉnh và hiện nay các dự án sai 

phạm có liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra do đó một bộ phận 
đảng viên, cán bộ, công chức có liên quan vụ việc hoặc bị vụ việc tác động, ảnh 
hưởng trong Đảng bộ Khối có phần lo lắng, thiếu yên tâm trong thực thi nhiệm vụ, 

tinh thần làm việc bị giảm sút. 

Một số cấp ủy viên cơ sở còn thiếu kinh nghiệm trong công tác Đảng, do áp lực nhiệm 
vụ chuyên môn nên chưa quan tâm dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan   
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Một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện công tác xây dựng Đảng.  

Ý thức, trách nhiệm, đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ của một số ít cán bộ, 
đảng viên còn hạn chế, chủ quan; thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, trong tham mưu 
thực hiện.  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có việc 
chưa thường xuyên. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023  

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:  

- Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh 
đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người 

lao động thực hiện đạt 95% trở lên các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch về sản 
xuất, kinh doanh được giao.  

- Có 100% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% 
trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Có 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được triển khai, học tập, quán triệt 
các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. 

- Phấn đấu kết nạp 300 đảng viên mới.  

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên.  

2. Nhiệm vụ cụ thể:  

2.1. 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 chấp hành chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 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 2023.  

2.2. 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); 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.  

2.3. 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 bảo vệ nền tảng 
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tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 

hình mới.   

2.4. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của 
Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; hoàn thành việc thành lập Đảng bộ 
Trường Cao đẳng Bình Thuận và chuyển giao các tổ chức đảng khi có sự chỉ đạo, 
yêu cầu của cấp trên (theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, nhân hàng 
thương mại nhà nước). Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đơn vị có 
liên quan xây dựng Đề án nâng cấp Đảng bộ bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Thuận lên đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện.  

2.5. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết, 
đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 07/4/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân 
trực tiếp sản xuất. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới. 

2.6. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về 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 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”.  

2.7. Tổ chức sơ kết và tuyên dương, khen thưởng những gương tập thể, cá 
nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 

chuyên đề toàn khóa 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” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng 

bộ Khối giai đoạn 2021 - 2023.  

2.8. 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 



   17 

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.  

2.9. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế 

dân chủ cơ sở, lãnh đạo công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo 
kế hoạch của công đoàn cấp trên. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo 
thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc 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”. 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.  

2.10. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên 
truyền, lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng ủy Khối. Cấp ủy cơ sở phối hợp với 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 
18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030./. 

 
 

 

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, 
- BCS đảng UBND tỉnh & BTV LĐLĐ tỉnh,  
- 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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