
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

                           *                                    Phan Thiết, ngày 13 tháng 01 năm 2017
                     Số 10  -NQ/ĐUK
                              

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 9

về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
-----

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh họp
ngày 10/01/2017

Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng
Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2016. Sau khi thảo luận, xem xét
Hội nghị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng
năm 2016. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng
góp trong Hội nghị để chỉnh lý, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo tổng kết trước
khi ban hành.

II. Thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ và giải pháp thực
hiện năm 2017, như sau:

1. Chỉ tiêu chủ yếu
1.1. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, hoàn thành các nhiệm vụ trong tâm

do Ban Thương vụ Tinh uy, Uy ban nhân dân tinh giao.
1.2. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị đạt “Chuẩn văn hóa”.
1.3. Phấn đấu 100% gia đình đảng viên đạt “Gia đình văn hóa”.
1.4. Phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ

thị của Đảng. 
1.5. Phấn đấu 95% trở lên quần chúng được học tập, quán triệt các nghị

quyết, chỉ thị của Đảng. 
1.6. Kết nạp từ 120 đảng viên mới trở lên. 
1.7. Tổ chức 03 lớp nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú (trong đó 01

lớp dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên) và 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính
trị dành cho đảng viên mới và các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng.

1.8. Phấn đấu năm 2017 có 50% chi, đảng bộ cơ sở trở lên đạt danh hiệu
trong sạch vững mạnh; trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ
85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.9. 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
kiểm tra, giám sát năm 2017.
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2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
2.1. Lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội

đại biểu Đảng bộ Khối (khóa VII), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), Nghị
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương,
Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của Ủy ban
nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ lần thứ 09 về nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Khối. Nâng cao vai trò và
năng lực lãnh đạo của các cấp ủy trong phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh
đạo, quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trong
xây dựng cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”
năm 2017 theo các nội dung, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân
xây dựng đời sống văn hóa”, “Toan dân bao vệ an ninh Tổ quốc”. Lãnh đạo các
cấp ủy cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. 

2.2. Thực hiện và chỉ đạo các cơ sở đảng tăng cường nắm bắt tình hình tư
tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phổ biến các chủ trương, đường
lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương có
liên quan trực tiếp đến công việc và có tính điều chỉnh rộng lớn trong xã hội. Tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 38-KH/ĐUK, ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày
25/7/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký
kế hoạch cá nhân làm theo, kế hoạch gương mẫu của người đứng đầu phù hợp với
tình hình thực tế ở cơ sở, với nhiệm vụ được giao theo hướng dễ nhớ, dễ kiểm tra
việc tổ chức thực hiện gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  với
việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng;
việc thực hiện Chỉ thị số 27, 30 và 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3. Tổ chức kịp thời và nâng cao chất lượng triển khai học tập, quán triệt
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các lớp nhận thức về đảng cho quần chúng ưu
tú, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và tập huấn bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp uy các tổ chưc đảng.  Tổ chức các
buổi nghe nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế.

2.4.  Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đang bộ Khối va nâng cao năng lực lanh đao, sức chiến đấu của tổ chức
đang ở cơ sở” cua Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa VII). Các đồng chí Uy viên
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối cần tăng cường
tham dự các buổi sinh hoạt và nắm tình hình, chỉ đạo tại cơ sở được phân công,
nhất là những cơ sở có các vụ việc khiếu nại, tố cáo. 
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2.5. Lãnh đạo Đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại
hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

2.6. Phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Chú trọng
làm tốt công tác tạo nguồn nhất là trong lực lượng học sinh, sinh viên và quần
chúng trong độ tuổi nhập ngũ. 

2.7. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
theo quy định Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, 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”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở những cơ sở có các lĩnh
vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các chi, đảng
bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, chu động giám sát, trong đó chú ý
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm tra đảng viên là cán
bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc tự
đánh giá, phân loại năm 2016 tại một số tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo các cấp
uy thực hiện nghiêm túc việc khăc phục nhưng khuyết điểm, tồn tại qua kiểm
điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, qua kiểm điểm theo tinh thân Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng.

2.8. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn an ninh
thông tin, an ninh mạng thông tin. Sử dụng có hiệu quả Website của Đảng ủy
Khối trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng
trong Đảng bộ.

2.9. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội:
Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

về công tác dân vận trong Đảng bộ. Trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục nâng
cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức khi tiếp xúc với tổ chức và công dân.

Về lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc:
- Đối với cấp ủy các cơ sở đảng.
Lãnh đạo các đoàn thể tổ chưc thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022

theo kế hoạch của Đoàn thể cấp trên. Lãnh đạo các đoàn thể tích cực tham gia
xây dựng Đảng; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết
nạp. Định hướng tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua theo chỉ đạo của
đoàn thể cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

- Đối với các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối, Hội Cựu

chiến binh Khối, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa 03
đoàn thể. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chưc các phong trào thi đua thiết
thực chào mưng các ngày lễ,  ngày truyền thống trong năm và Đại hội  Đoàn
Thanh niên Khối, Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối.  
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ
biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao công tác
nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, hội viên. Tham mưu cấp ủy, tổ chức
đảng thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung đủ và có chất lượng cán bộ đoàn thể
tại cơ sở; tích cực phát triển đoàn viên, hội viên theo quy định. 

Cấp uy cơ sở căn cư nội dung Nghị quyết này và đặc điểm tình hình thực tế
cua cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận                                                                       T/M ĐẢNG ỦY
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);                                                     BÍ THƯ 
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm, UVBTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy(b/c);
- VP, các Ban Đảng Tỉnh ủy;      
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;                                                            (Đã ký và đóng dấu)
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;                                                        
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc;                                           
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ;
- Các Ban, đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ (qua mạng);                  Lê Đức Hùng
- Lưu VP.


