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NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 09
về nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

---

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 09 Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ
2015 - 2020 (khóa VII), họp ngày 10/01/2017.

Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm quy
I/2017 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo cấp uỷ
các cơ sở đảng trực thuộc trong quy I/2017 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. 

1. Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ
chức đảng năm 2016. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm
2016 của Đảng ủy Khối và triển khai nhiệm vụ, phát động ky kết giao ước thi
đua năm 2017. 

2. Lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng tổ chức Hội nghị tổng  kết công tác xây
dựng Đảng năm 2016 đảm bảo đúng thực chất.  Chỉ đạo cấp uỷ các cơ sở đảng
triển khai công tác đảng viên năm 2017: Về đăng ký học lớp nhận thức về Đảng;
đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên; phiếu bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm; giới
thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú, đăng ký thi đua đối với đảng
viên và tổ chức đảng trực thuộc. 

3. Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổng kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2016 và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện chương
trình, kế hoạch năm 2017 của cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm.

4. Chủ  động nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng
viên. Triển khai thực hiện nghiêm 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 thực hiện 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.

5. Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị
quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VII) về nâng cao chất lượng công tác
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kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở. Xây
dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.

6. Cấp  ủy  các tổ  chức đảng  phối  hợp cùng  lãnh  đạo cơ quan,  các tổ
chức đoàn  thể tổ  chức  tốt  các  hoạt  động  Mừng  Xuân  Đinh Dậu 2017; kỷ
niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017).

Giao cho Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh căn cứ Nghị
quyết này để có kế hoạch triển khai cụ thể trong chương trình công tác hàng
tháng./.
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