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NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 12
về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017

-----

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khóa
VII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào ngày 29/9/2017.

Sau khi xem xét dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và
dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 của Đảng bộ khối các cơ
quan tỉnh. Hội nghị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Thống nhất dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2017.
Giao Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiếp thu ý kiến được kết luận tại Hội nghị để
chỉnh lý, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo trước khi ban hành.

II. Hội nghị xác định những nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 như sau:

1. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, xác
định những nhiệm vụ còn lại của năm 2017, để tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
trọng tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2017.  

2. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”,  chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực
hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU, của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về xây dựng Đảng.  

3. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình hành động của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII). Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện
Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 (khóa XII). 
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4. Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo
nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng, đạt và vượt chỉ
được giao.

5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng (trong đó có công tác kiểm
tra, giám sát). Chỉ đạo các tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tự kiểm
tra, giám sát, hoàn thành kế hoạch đề ra; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn
vị tập huấn, quán triệt lại các quy định của Nhà nước về công tác kê khai, minh
bạch tài sản, thu nhập.

6. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt công tác đánh giá chất lượng, phân
loại đảng viên, tổ chức đảng và đoàn thể năm 2017; bảo đảm đánh giá đúng thực
chất. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác xây dựng
Đảng năm 2017 (tháng 01/2018).

7. Chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
50-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

8. Triển khai thực hiện đồng bộ và có kết quả các kết luận của đồng chí
Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối  (theo Thông báo số 267-TB/VPTU, ngày 18/9/2017
của Văn phòng Tỉnh ủy).

Giao Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh căn cứ Nghị quyết
này để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong chương trình công tác hàng
tháng và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện trong Hội nghị BCH lần thứ 13./.

              Nơi nh  ậ  n:
- Thường trực Tỉnh ủy;                                         
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm - UV BTV,     
  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng và các ban của Tỉnh uỷ;                   
- Đ/c Phạm Thị Thảo – Phó phòng, BTCTU;
- Các chi, đảng bộ cơ sở;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối;                
- VP, các ban, đoàn thể của Đảng uỷ Khối;

- Lưu VP.           
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