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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tánh Linh về tình hình, 
kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận 

và các đoàn thể trong năm 2013 và quý I/2014
------

Ngày 07/5/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi
làm việc với Thường trực Huyện ủy Tánh Linh về tình hình, kết quả công tác
xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong
năm 2013 và quý I/2014. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban
của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh
Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính
trị - xã hội huyện Tánh Linh. Sau khi nghe Thường trực Huyện ủy Tánh Linh
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh
ủy đã kết luận:

1. Trong năm 2013 và quý I/2014; Thường trực Huyện ủy Tánh Linh đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác
xây dựng đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện
đạt kết quả như Báo cáo số 411-BC/HU, ngày 28/4/2013 của Ban Thường vụ
Huyện ủy đã nêu. 

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có
những mô hình, điển hình nhưng chưa tạo được sự lan tỏa và giá trị bền vững
trong thực tiễn; tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật còn
nhiều. Kết quả xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các địa bàn,
lĩnh vực, đơn vị khó khăn, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà
nước chưa đạt như mong muốn. Vai trò của lực lượng cốt cán chính trị, cốt cán
trong tôn giáo tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm chưa được
thể hiện rõ nét.

2. Thời gian tới, đề nghị Thường trực Huyện ủy Tánh Linh cần quan
tâm một số vấn đề sau:

2.1- Cấp ủy đảng lãnh đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” có kết quả cụ thể hơn nữa, gắn với khắc phục có kết quả những
hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”, trong đó chú ý vai trò nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 

đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

 2.2- Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để mỗi chi bộ
phải là nơi làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và thường xuyên làm tốt
công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên vi
phạm phải xử lý kỷ luật. Đồng thời, có giải pháp cụ thể hơn nữa để phát triển đảng
viên và xây dựng tổ chức đảng ở những địa bàn, đơn vị chưa có đảng viên, chưa
thành lập được tổ chức đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong trường
học, cơ sở y tế, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong nông dân làm
kinh tế hộ gia đình, ở địa bàn dân cư. 

2.3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của
huyện đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện các phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới”, phong trào làm giao thông nông thôn, phong trào thi đua các
khu phố, thôn (bản) và phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ trên địa bàn huyện.

Thông qua các phong trào, làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng
và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tạo được sức lan tỏa lớn, kịp thời động
viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực
tham gia các phong trào hành động cách mạng, nhất là trong việc giải quyết
những vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để
giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

2.4- Cấp ủy đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực hơn nữa trong thực thi
công vụ, trong việc trau dồi,  rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường
xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị bức
xúc của nhân dân, đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, đảng viên
trong thực thi công vụ và trong mối quan hệ với nhân dân, từ đó tập trung được
sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Thường trực Huyện ủy Tánh Linh biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;    
- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
   đoàn thể chính trị - xã hội huyện Tánh Linh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG   

(đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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