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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 623-BC/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
  Phan Thiết, ngày 19 tháng 6 năm 2015 

 

BÁO CÁO 
kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II/2015,  một số nhiệm vụ  

trọng tâm trong quý III/2015 của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy 
(phục vụ giao ban khối Đảng quý II/2015) 

------ 
 

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2015  

Trong quý II/2015, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Thông báo số 461-TB/VPTU, ngày 
01/4/2015, đạt kết quả toàn diện trên các mặt; nổi rõ là: 

- Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về 
dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và dự 
thảo Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIII; về nội dung, nhân sự các Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020(1). 

- Đã phối hợp tham mưu bài phát biểu phục vụ Thường trực Tỉnh ủy dự 
03 Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh và các hội nghị liên quan; biên tập báo 
cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh 
ủy đảm bảo yêu cầu đề ra. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về đánh 
giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, 
công tác dân vận và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, bàn 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.  

- Phối hợp tham mưu, phục vụ tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải 
phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2015). 

- Phối hợp tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác của Tổng Giám 
đốc Thông tấn xã Campuchia (AKP) và Đoàn các chuyên gia y tế Liên bang 
Nga đến thăm, làm việc tại tỉnh. 

- Rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện các 
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình 
hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.  

                                           
(1) Gồm: Đại hội đại biểu các Đảng bộ: Khối Doanh nghiệp, Công an tỉnh và huyện Tánh Linh. 
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- Nắm bắt thông tin, tình hình kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 
Thường trực Tỉnh ủy, nhất là vụ việc xảy ra vào ngày 14 và 15/4/2015 tại xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 

- Đã in ấn, phân bổ dự thảo Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy (khóa XII) tr ình 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cho các đảng bộ cấp trên cơ sở. 

- Đã hoàn thành việc lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng thiết bị 
thuộc dự án Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy; đã bảo vệ thành công 
Đề tài “Xây dựng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy”. 

- Thẩm định báo cáo quyết toán chi hoạt động năm 2014 các đơn vị dự 
toán trực thuộc ngân sách đảng tỉnh, Khách sạn Đồi Dương và tham gia thẩm 
định quyết toán năm 2014 đối với các Huyện ủy Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh. 

- Hoàn thành việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy. 

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015; Văn 
phòng Tỉnh ủy đã đăng ký và đã hoàn thành 03 phần việc: 

- Tặng 12 ghế đá đặt trong khuôn viên Đền tưởng niệm liệt sĩ thành phố 
Phan Thiết với tổng trị giá 20.000.000 đồng. 

- Nhận phụng dưỡng Mẹ Liệt sĩ Trần Thị Tư (khu phố 6, phường Phú Tài, 
thành phố Phan Thiết) với mức 500.000 đồng/tháng kể từ tháng 6/2015, từ 
nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tự 
nguyện đóng góp. 

- Đã hoàn thành thủ tục đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tặng nhà tình 
nghĩa cho 01 gia đình đồng chí nguyên là cán bộ cơ yếu trong kháng chiến 
chống Mỹ với tổng kinh phí 70 triệu đồng. 
 II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III/2015 

1. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại 
hội cấp cơ sở và Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh. 

2. Tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến 
góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với dự thảo Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kiểm điểm của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII). Đồng thời, chuẩn bị nội dung, phục 
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vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị tỉnh về nội dung, nhân sự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

3. Phối hợp Tiểu ban phục vụ Đại hội tham mưu chuẩn bị các điều kiện về 
hậu cần phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

4. Thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

5. Thường xuyên phối hợp, theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự 
nổi lên trên địa bàn; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện tồn đọng, phức 
tạp, đông người; các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc để tham mưu 
Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Làm tốt 
công tác tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp tỉnh, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

6. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tăng cường tổ chức các cuộc họp trực 
tuyến với các địa phương qua hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của 
Tỉnh ủy.  

7. Phối hợp tham mưu các nội dung phục vụ Thường trực Tỉnh ủy và lãnh 
đạo Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Bàn giải pháp 
phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí 
hậu ở các tỉnh, thành phía Nam” dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2015. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo) ;                                                          
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng tỉnh;     
- Đảng ủy và các đoàn thể trong cơ quan;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  
- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;  
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

      (đã ký, đóng dấu) 

 
 
 

Lê Tấn Lai 
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