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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 448-BC/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 08 tháng 7 năm 2015 
 

BÁO CÁO 
kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 

 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 
------ 

 

I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2015 

1. Công tác chính trị, tư tưởng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có kết quả các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng; nội dung, hình thức tiếp tục được đổi mới 

1.1- Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
6 tháng đầu năm 2015, toàn Đảng bộ đã tập trung tổ chức học tập, quán 

triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10, 11 
(khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì 
chế độ phổ biến nhanh kết quả các Hội nghị Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu và hướng dẫn 
các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ đã có 15/15 huyện, 
thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 100% tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 
cho 25.790 đảng viên (đạt 96%) và hơn 140.000 đoàn viên, hội viên và quần 
chúng nhân dân; đã và đang tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 11 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 

1.2- Công tác tuyên truyền  
Đã tăng cường chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng 

Xuân Ất Mùi 2015 bảo đảm yêu cầu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; chỉ 
đạo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) ; kỷ niệm 40 năm Ngày giải 
phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2015) và giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); tổ chức triển lãm bản đồ cổ 
và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng 
lịch sử và pháp lý” tại thành phố Phan Thiết và huyện Phú Quý; kỷ niệm 80 năm 
Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935- 28/3/2015); kỷ niệm 60 năm Ngày 
Thầy thuốc Việt Nam 27/2; 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt 
Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
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quốc (19/8/2005-19/8/2015); tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 
XIII; về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2015; tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; công tác thông 
tin đối ngoại năm 2015,... ; đồng thời, cung cấp đề cương truyên truyền các ngày 
lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, nhân kỷ 
niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 
03/02/2015), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt “Kỷ niệm 85 năm ngày 
thành lập Đảng; giao lưu tổ chức cơ sở đảng – đảng viên tiêu biểu” được truyền 
hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh để đông đảo cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng theo dõi.  

Ngoài ra, đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chú ý phát huy vai 
trò tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đại chúng, tạo không khí sôi nổi, 
phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

1.3- Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội 
 Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin định kỳ về tình 

hình thời sự trong tỉnh, trong nước và tình hình thế giới, những vấn đề nổi lên 
trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của 
tỉnh nhà cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức 
của tỉnh; thực hiện tốt chế độ giao ban dư luận xã hội hàng tháng để phản ánh 
tình hình và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến; đồng thời, 
tập trung tuyên truyền và định hướng kịp thời những vấn đề bức xúc, được dư 
luận quan tâm(1).  

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục ban hành kế hoạch và theo dõi, 
đôn đốc việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt và xử 
lý thông tin dư luận xã hội”; xây dựng Đề tài khoa học cấp tỉnh “Công tác nắm 
bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của cấp ủy các cấp ở Bình Thuận hiện 
nay” và triển khai phiếu xin ý kiến khảo sát dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh 6 
tháng đầu năm 2015. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện 
tử Tỉnh ủy Bình Thuận trên mạng internet. 

1.4- Công tác giáo dục chính trị 
- Ban hành Kế hoạch(2) quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, 

ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên 
cứu đến năm 2030”. Hoàn thành xây dựng 02 Giáo án điện tử “Chương trình lý 
luận chính trị dành cho học viên thuộc đối tượng kết nạp Đảng”, “Chương trình 
                                           
(1) Nổi lên một số vấn đề: Tình hình Biển Đông, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, tình trạng khô hạn kéo dài 
trên địa bàn tỉnh, tình hình ô nhiễm môi trường… 
(2)  Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 08/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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bồi dưỡng đảng viên mới’’ và triển khai áp dụng trong hệ thống Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Hội đồng thẩm định đã hoàn thành việc thẩm định nội dung chương trình 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2015 cho các huyện, 
thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Đã tổ chức thảo luận góp ý và tổng hợp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện 
trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho đội ngũ 
cán bộ, giáo viên của tỉnh. 

1.5- Công tác Khoa giáo 
Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa X) “về tiếp tục đổi mới, năng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” 
và tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình hành động số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy 
(khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí 
thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; trên cơ sở đó, xác định những 
nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện Đề án “Xây dựng mô hình tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. 

1.6- Công tác Lịch sử Đảng 
Chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh chuyên đề “Tổng kết công tác xây dựng 

Đảng và lãnh đạo đấu tranh của tù chính trị Bình Thuận trong các nhà tù, trại 
giam Mỹ-Ngụy (1954-1975)”; hoàn thành biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, 1930-1954. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thẩm 
định và đề nghị xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các cơ quan, 
đơn vị và địa phương(3).  

1.7- Về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”, ban hành kế hoạch chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 
và tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), 
xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015(4) và kế hoạch triển khai thực hiện 
chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015(5). 

                                           
(3) xuất bản tập “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (1975-2010)” huyện Bắc Bình. 
(4)  Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 06/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
(5)  Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
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Đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình 
cấp tỉnh qua 04 năm (2011 - 2014) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 30 tập thể và 
52 cá nhân có thành tích xuất sắc cấp tỉnh; Hội nghị đã được truyền hình trực tiếp 
trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình của tỉnh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng theo dõi. 

2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XI) bảo đảm theo kế hoạch đề ra 

Tỉnh ủy cho ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIII); đã chỉ 
đạo in thành văn kiện phục vụ việc lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp 
trên cơ sở của tỉnh. Đồng thời, đã chỉ đạo Báo Bình Thuận, Cổng thông tin điện 
tử tỉnh, website của Tỉnh ủy đăng toàn văn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
phát toàn văn nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 
Thư ngỏ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý 
dự thảo Báo cáo chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến lần thứ 
nhất về dự kiến nhân sự Tỉnh ủy (khóa XII). 

Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại các đảng 
bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh: Đảng bộ xã Bình 
Thạnh (huyện Tuy Phong), Đảng bộ xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc) và 
Đảng bộ Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh), Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ huyện Tánh Linh. 
Đến nay, các tổ chức đảng cấp cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện đạt kết quả khá 
toàn diện 

3.1- Tổ chức bộ máy, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí 
sử dụng và quản lý cán bộ  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác nhân sự Tỉnh ủy khóa 
XIII, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn A4 của các địa phương sở, 
ngành; tiếp tục bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa 
phương, đơn vị theo Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa XII, chuẩn bị nhân sự Tỉnh ủy 
khóa XIII và kiện toàn, bổ sung ở những nơi còn khuyết thiếu; hoàn thành công 
tác thẩm định quy hoạch của các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Triển khai thực hiện 
công tác cán bộ cao cấp theo quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI)(6); ban hành 
các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan 
                                           
(6) Thực hiện các bước theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XI) chuẩn y đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Huỳnh Văn 
Tí - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được điều động giữ chức vụ Thứ trưởng 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  
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hệ công tác của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội bảo 
đảm phù hợp với quy chế làm việc của Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung).  

Hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 trong toàn 
Đảng bộ; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 10 
tập thể(7) và 3 cá nhân(8) và thành lập 10 Tổ công tác(9) do các đồng chí Thường 
trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Tổ trưởng trực tiếp theo dõi, 
chỉ đạo, dự kiểm điểm ở những đơn vị, địa phương đã được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu. Qua kiểm điểm, đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm 
cơ bản của tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; từ đó, từng tập thể, cá 
nhân có kế hoạch cụ thể khắc phục, sửa chữa trong năm 2015 và các năm tiếp 
theo. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý báo đảm đúng thực chất; đã ban hành kết luận 
nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2015 đối với 123 đồng chí.  

3.2- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ 
Đã cử 01 cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cao cấp tại Học 

viện Chính trị Quốc gia (khóa V); 05 cán bộ, công chức đi đào tạo theo Đề án 
165 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; 06 cán bộ bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng; tổ chức 02 lớp cho 120 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị hệ tập 
trung và 01 lớp cho 345 cán bộ học hệ tại chức.   

Thực hiện đầy đủ, chu đáo chính sách thăm, tặng quà cán bộ chính sách 
nhân dịp Tết Nguyên đán 2015 cho 2.423 người; tổ chức 02 chuyến tham quan 
miền Bắc, viếng Lăng Bác cho 240 đối tượng cán bộ chính sách của tỉnh. 

3.3- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên 
 Toàn Đảng bộ hiện có 509 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 237 đảng bộ 

(gồm 2.255 chi bộ trực thuộc và 05 đảng bộ bộ phận) và 272 chi bộ cơ sở; trong 
6 tháng đầu năm, đã kết nạp 477 đảng viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 
29.200 đảng viên. 

Đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc việc đánh giá phân 
loại tổ chức đảng và đảng viên; chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở 
Đảng(10), đảng viên(11) ngày càng đi vào thực chất. Đồng thời, Ban Thường vụ 

                                           
(7) Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình, Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao 
thông vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Sở Y tế. 
(8) Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh. 
(9)  Theo Quyết định số 1523-QĐ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các Tổ công tác 
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 đối với các tập 
thể, cá nhân có liên quan. 
(10) Cuối năm 2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 504 cơ sở đảng được đánh giá chất lượng (chiếm tỷ lệ 99,01%); trong 
đó có 226 cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, chiếm 44,84% (giảm 0,41% so với năm 2013), 120 cơ sở 
đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm  23,8% (tăng 4,81% so với năm 2013), 141 cơ sở đảng hoàn thành 
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Tỉnh ủy đã ban hành quyết định khen thưởng 43 tổ chức đảng trong sạch vững 
mạnh và hoàn thành xuất sắc tiêu biểu, 6 đảng viên cấp tỉnh năm 2014; đã ban 
hành quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2015 và đợt 19/5/2015 cho 199 
đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Đã tổ chức giao lưu, biểu dương các tổ chức 
cơ sở đảng và đảng viên tiêu biểu cấp tỉnh nhiều năm liền nhân đợt sinh hoạt kỷ 
niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2015). 

Đã ban hành Chỉ thị(12) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng 
viên thay thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/02/2007 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XI); Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương kết nạp 
những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng(13) và Quy 
định về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các đoàn thể 

 

chính 

 

trị -

 

 

 

xã h

 

ội trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh(14) nhằm 
đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác thành lập 
các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp phù hợp với 
điều kiện thực tế của tỉnh. 

3.4- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

 Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc xác minh tiêu chuẩn chính trị phục vụ công 
tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thành kết luận 
về tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự quy hoạch Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 
2020. Đã tổ chức hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 
27/01/2015 chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về 
tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. 

Đã cử 34 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi tham quan, 
học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; đã ban hành văn bản(15) chỉ đạo triển khai 
thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 09/02/2015 của Ban Tổ chức 
Trung ương Đảng, hướng dẫn thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 
07/02/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công 
tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. 

 
                                                                                                                                    
nhiệm vụ, chiếm 27,97% (tăng 4,76% so với năm 2013), 17 cơ sở đảng xếp loại yếu kém, chiếm 3,37% (tăng 
0,34% so với năm 2013).   
(11) Cuối năm 2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 25.707 đảng viên được đánh giá chất lượng, chiếm gần 90,42%, trong 
đó: Có 2.401 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 9,34% (tăng 0,42%); 18.654 đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, chiếm 72,56% (tăng 0,51%); 4.446 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 17,29% (giảm 0,72%), 
trong đó có 243 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt còn hạn chế, chiếm 72,56% (tăng 0,51%); 206 
đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,8% (giảm 0,21% so với năm 2013). 
(12) Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
(13) Theo Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
(14) Theo Quyết định số 1703-QĐ/TU, ngày 14/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
(15) Công văn số 2014-CV/TU, ngày 12/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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4. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng 
thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng 

Cuối năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Chương 
trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015(16), theo đó các cấp ủy trực thuộc tỉnh 
đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của cấp mình và 
triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ 
chức kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-
CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng tại 04 đảng bộ cấp trên cơ sở(17) và 04 đảng bộ cấp cơ sở(18) ; kiểm 
tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo(19) tại 03 ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở và 03 sở, ngành cấp tỉnh(20); tổ 
chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của 
Tỉnh ủy (khóa XII) về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 
– 2015(21) đối với 03 cấp ủy cấp trên cơ sở và 03 cấp ủy cơ sở(22); giám sát việc 
triển khai thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, về việc Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với 04 cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và 04 sở, ngành, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh(23). Chỉ đạo ủy ban kiểm tra 
các cấp giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo còn tồn đọng và mới phát sinh, 
liên quan đến công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. 

Các cấp ủy trực thuộc, đảng ủy cơ sở và chi bộ đã kiểm tra 249 tổ chức và 
327 đảng viên; giám sát chuyên đề 18 tổ chức đảng và 136 đảng viên; thi hành 
kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 45 đảng viên (trong đó có 
09 cấp ủy viên) bằng hình thức: khiển trách 28, cảnh cáo 11, cách chức 05 và 
khai trừ 01, ngoài ra xóa tên 07 trường hợp; giải quyết khiếu nại 02 trường hợp, 
kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật. 

Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng được tiếp tục 
quan tâm chỉ đạo; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 

                                           
(16)  Chương trình số 64-CTr/TU, ngày 18/12/2014.  
(17) Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Ban Thường vụ Huyện ủy 
Hàm Thuận Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh.  
(18)  Đảng bộ xã Phan Thanh (Bắc Bình); Đảng bộ xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc); Đảng bộ xã Tân Thành (Hàm 
Thuận Nam); Đảng bộ xã Mê Pu (Đức Linh). 
(19) Theo Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 14/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
(20)  Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi, Huyện ủy Tuy Phong; Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Sở Xây dựng và Cục thuế tỉnh . 
(21) Theo Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 11/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
(22) Huyện ủy Đức Linh, Huyện ủy Bắc Bình, Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy xã Sùng Nhơn (Đức Linh), Đảng 
ủy xã Phan Thanh (Bắc Bình) và Đảng ủy xã Tân Đức (Hàm Tân). 
(23) Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Bắc Bình, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Giáo dục – Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
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06 tổ chức đảng và 43 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát đối với 21 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối 
với 04 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 73 đảng 
viên (trong đó có 16 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên (trong 
đó có 05 cấp ủy viên) bằng hình thức khiển trách 07, cảnh cáo 01, khai trừ 04; 
giải quyết 25 trường hợp đảng viên bị tố cáo; giải quyết khiếu nại 01 trường 
hợp; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 54 tổ chức đảng 
và 264 đảng viên. 

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 04/5/2015 chỉ đạo tổng 
kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện 
quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XII (2010-2015); đến nay, tất cả các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã ban hành kế 
hoạch và khẩn trương triển khai thực hiện. 

5. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp 
phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, giải 
quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực, góp phần 
quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an 
ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nổi rõ là: 

 5.1- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 
– 19/4/2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975 – 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2015)... Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh chuyên đề năm 2015 về "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân 
dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với việc đăng ký 
"nêu gương" và "gương mẫu thực hiện" theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng. 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, 
ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành kế hoạch tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của 
Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) gắn với tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực 
hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", biểu dương, khen thưởng điển hình 
"Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị và Quy chế (sửa đổi, bổ sung) về mối 
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quan hệ phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;... 

 5.2- Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang 
Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm triển khai 

thực hiện trên nhiều ngành, lĩnh vực; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện 
quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tiếp công dân, đối 
thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực 
hiện phong cách công tác dân vận trong sinh hoạt và hoạt động của cơ quan, đơn 
vị; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền 
thống công tác dân vận (15/10/1930 - 15/10/2015) và tổng kết 05 năm thực hiện 
phong trào thi đua "Dân vận khéo". Thường xuyên cử cán bộ, chiến sỹ bám địa 
bàn để nắm tình hình và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cấp ủy, 
chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phát sinh (nhất là 
trong dịp lễ, tết); phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà các gia đình 
chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Qua đó, góp phần 
giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ 
(QCDC) ở cơ sở đã tổ chức khảo sát việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ 
đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tại 56 sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, 
10/10 Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, thị, thành ủy và 02 đảng 
ủy khối trực thuộc(24); qua đó tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất Ban 
Chỉ đạo tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thống nhất việc 
thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ở các cấp, các ngành trên địa 
bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

 5.3- Công tác dân tộc, tôn giáo 
* Công tác dân tộc: Đã chỉ đạo tổng kết công tác dân tộc năm 2014; sơ 

kết tình hình, kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò của người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách 
dân tộc giai đoạn 2011 - 2014; đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền 
phổ biến pháp luật cho người dân vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, triển khai thực hiện các chương 
                                           
(24) Trong đó, khảo sát trực tiếp tại 2 đảng ủy khối và 11 cơ quan, đơn vị, địa phương; gồm: Đảng ủy Khối các cơ 
quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng cộng đồng, Hội Nông dân 
tỉnh; BCĐ huyện ủy, LĐLĐ huyện và Phòng KHTC huyện Tuy Phong; BCĐ Thị ủy, Phòng Quản lý đô thị và 
BCĐ phường Bình Tân (La Gi); Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận; Cty cổ phần Dược và Vật tư y tế 
Bình Thuận. 
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trình, dự án, chính sách và giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác dân 
tộc theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các ngành liên 
quan, chính quyền các huyện, xã tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ y tế, 
giáo dục, cấp đất, cấp bò, dê... cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển sản 
xuất và cải thiện đời sống.   
 Chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sơ kết 
chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc năm 2014 và triển khai 
chương trình phối hợp năm 2015; các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn 
thể chính trị - xã hội đã thăm tặng trên 7.000 phần quà cho hộ đồng bào nghèo, 
khó khăn; khám, phát thuốc cho hàng nghìn lượt đồng bào. Tiếp tục tổ chức 
cung ứng hàng hóa phục vụ đồng bào; đầu tư ứng trước cho 1.926 hộ sản xuất 
bắp lai, 84 hộ sản xuất lúa; tổ chức thu mua, tiêu thụ mủ cao su, bắp lai của đồng 
bào; giúp đồng báo tiếp tục ổn định sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng 
cuộc sống. 

* Công tác tôn giáo: Đã chỉ đạo và tổ chức thăm, chúc Tết các cơ sở tôn 
giáo và họp mặt các chức sắc tôn giáo, dân tộc tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên 
đán Ất Mùi 2015 và các ngày lễ trọng; tiếp tục thu hồi, cấp đất, giải quyết đất 
xây dựng công trình tôn giáo, công trình phụ trợ theo quy định của pháp luật(25); 
xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng các cơ sở thờ, các hoạt động tôn giáo 
trái phép; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết những vấn đề, vụ việc phức 
tạp trong các tôn giáo. 

5.4- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục 
bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên và cấp ủy để 
tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đạt kết 
quả. Nổi rõ là: 

- Đã chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp Tết Nguyên đán 
và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2015; tiếp 
tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đổi m

 

ới nội dung, phương thức 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát 
động phong trào thi đua bằng các công trình, phần việc cụ thể, lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIII(26), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011 – 2015. 
                                           
(25)  Phật giáo 19 vụ việc, Công giáo 24 vụ việc, Cao đài 02 vụ việc, Tin lành 03 vụ việc. 
(26) Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện 75 công trình, phần việc như xây nhà mái ấm công đoàn, lắp đặt 
thiết bị đầu bờ, nhà công vụ cho giáo viên cụm trường Suối Kiết... trị giá 3,8 tỷ đồng, trong đó nhận hỗ trợ giúp 
đỡ 61 hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 
xây dựng 12 nhà và sửa chữa 1 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, tu sửa 8km đường giao thông nông 
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- Xây d

 

ựng k

 

ế hoạch và triển khai thực hiện việc 

 

giám 

 

sát, 

 

phản bi

 

ện 

 

xã 
h

 

ội năm 2015 theo Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)(27).  

- Tập trung củng cố tổ chức và phát triển mới được 12 tổ chức cơ sở(28), 
trong đó 11 tổ chức trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phát triển 
11.114 đoàn viên, hội viên mới(29); giới thiệu 79 đoàn viên ưu tú cho Đảng(30) và 
đã kết nạp 79 đảng viên mới(31). 

- Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong 
trào thi đua yêu nước 05 năm (2011 – 2015) của đoàn thể mình. 

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng 15.723 suất quà, trị giá hơn 15 tỷ 
đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015(32) và các hoạt động tại các xã kết 

                                                                                                                                    
thôn, trao tặng 23 sổ tiết kiệm... với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, nhận giúp đỡ hỗ trợ 40 hộ gia đình chính sách, 
đối tượng bảo trợ xã hội diện hộ nghèo. Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ sửa chữa 06 nhà cho hội viên nghèo, làm 
4,65km đường giao thông nông thôn, nạo vét 800m kênh mương nội đồng, lắp đặt 7,34km đường điện chiếu 
sáng nông thôn... với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng, nhận hỗ trợ giúp đỡ 11 hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ 
nghèo. Hội Cựu Chiến binh tỉnh vận động xây dựng và bàn giao 12 căn nhà cho các đối tượng chính sách, hộ cận 
nghèo, bê tông hóa sân UBND xã Phan Tiến với tổng trị giá 281 triệu đồng và trợ cấp hàng tháng cho 4 đối tượng 
hộ nghèo. Đoàn thanh niên tỉnh vận động, thực hiện 178 công trình, phần việc thủy lợi nhỏ, tham gia làm giao 
thông nông thôn, ánh sáng an ninh trị giá 2,686 tỷ đồng; hỗ trợ giúp đỡ 86 gia đình chính sách thuộc diện hộ 
nghèo với tổng số tiền hơn 145 triệu đồng. 
(27) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các 
ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện việc bồi thường thiệt hại về nhà ở cho một số hộ dân ở xã Vĩnh 
Tân bị ảnh hưởng do việc nổ mìn thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát 
Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo về thực hiện việc triển khai mục tiêu giáo dục giai đoạn 2012- 2015, thực hiện các 
nội dung về bình đẳng giới, giai đoạn 2012 - 2015; Hội Cựu Chiến binh tỉnh giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc quán triệt, triển khai thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế và chế độ lao động việc làm đối Hội Cựu chiến binh, Cựu 
quân nhân theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006 của Chính phủ. 
(28) 06 tổ chức công đoàn cơ sở (Công ty TNHH Trầm Hương- Hoàng Giang, Chi cục Thi hành án dân sự - thị xã Lagi, 
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Việt Phú, Công ty TNHH Vĩnh Tân 1, Công ty Cổ phần Dương Đông, Công 
ty Cổ phần Sông Bình - Tuy Phong); 05 chi đoàn cơ sở (Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí 
Minh - Chi nhánh Bình Thuận, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ, du lịch Đặng Hoàng Trang - Phan Thiết, Công 
ty cổ phần Du lịch - Khách sạn Sài Gòn - Mũi Né, Công ty TNHH viễn thông tin học Dũng Sỹ - Phan Thiết, Công ty 
TNHH 1 Thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận); 01 chi hội  phụ nữ ( Doanh nghiệp Thái Thuận Phú - Đức Linh). 
(29)  Liên đoàn Lao động: 742 đoàn viên, H

 

ội Nông dân: 1.271 hội viên, H

 

ội Cựu chiến binh: 281 h

 

ội viên, Đ

 

oàn 
Thanh niên: 7.111 đ

 

oàn viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ: 1.321 h

 

ội viên. 
(30) Liên đoàn Lao động: 67, Đoàn Thanh niên: 12. 
(31) Hội Liên hiệp Phụ nữ: 09, Liên đoàn Lao động: 19, Đoàn Thanh niên: 44, Hội Nông dân: 07. 
(32) Mặt trận Tổ quốc tặng 4.788 suất quà/2,5 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động tặng 2.247 suất quà/657 triệu đồng và 
hỗ trợ 122 vé tàu, xe trị giá 80 triệu đồng cho công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết; Hội Liên hiệp Phụ nữ 
vận động thăm, tặng 5.698 suất quà/1,7 tỷ đồng; Hội Nông dân vận động tặng 3.411 suất quà/883 triệu đồng; Hội 
Cựu chiến binh vận động và tổ chức thăm tặng 575 suất quà/148 triệu đồng; Đoàn Thanh niên thăm, tặng 3.152 
suất quà/1,02 tỷ đồng. 
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nghĩa(33). Bằng các hình thức phù hợp, đã vận động hỗ trợ và hỗ trợ, giúp đỡ các 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong hệ thống tổ chức mình(34).  

- Các tổ chức hội quần chúng đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm, các 
mạnh thường quân tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện (35); riêng Hội người 
Cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 04 buổi tuyên truyền về 
quyền và chủ quyền các vùng biển Việt Nam có 620 lượt hội viên tham gia; các 
cấp hội phối hợp trao 163 suất quà cho học sinh là con em ngư dân nghèo vượt 
khó học giỏi, trị giá hơn 32 tri

 

ệu đ

 

ồng; tổ chức 22 đợt hiến máu tình nguyện với 
1.535 đơn vị máu; triển khai thí điểm “Ngân hàng bò cho người nghèo” tại huyện 
Đức Linh (đã cấp 06 con bò cái sinh sản trị giá 120 triệu đồng).  

6. Đánh giá chung 
6 tháng đầu năm 2015, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục 

triển khai thực hiện đạt kết quả: 
- Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; nội dung, 

hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới. 
Việc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp có nhiều cố gắng, tạo được không 
khí sôi nổi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ 
Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ đạt yêu cầu chỉ đạo; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm quy trình và nguyên tắc của Đảng và đúng tiến 
độ theo kế hoạch đã đề ra. 

- Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đội ngũ cán 
                                           
(33) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bàn giao 02 con bò, trị giá 18 triệu đồng cho 01 hộ nghèo tại xã Phan Điền - 
Bắc Bình; Hội Nông dân tỉnh thăm xã kết nghĩa Hàm Cần tặng 05 suất quà cho 03 già làng và 02 cán bộ Hội, 
tặng Hội Nông dân xã Hàm Cần xã 01 bộ máy vi tính trị giá 11,5 triệu đồng; Liên đoàn Lao động thăm hỏi và 
tặng 11 suất quà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đơn vị kết 
nghĩa, với tổng số tiền là 3.500.000 đồng. 

(34) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đ

 

ẩy 

 

mạnh công tác xây d

 

ựng 

 

nhà ở cho h

 

ộ nghèo năm 2015, hỗ trợ cho 05 hộ gặp sự 
cố rủi ro nghiêm trọng, bị bệnh hiểm nghèo, chìm tàu tại huyện Hàm Tân, Phú Quý với tổng số tiền 25 triệu đồng; 
Liên đoàn Lao động vận động hỗ trợ 10 máy bộ đàm cho nghiệp đoàn nghề cá huyện Phú Quý trị giá 280 triệu 
đồng; trao tặng 08 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động 

 

nghèo.; các cấp hội Nông 
dân vận động đóng góp tu sửa đường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, ánh sáng an ninh nông thôn với 
51,1 km trị giá 17,35 tỷ đồng và 1.250 ngày công lao động; nạo vét 2.200 mét kênh mương nội đồng, phối hợp tổ 
chức Lễ trao vốn Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 60 hộ nông dân với kinh phí 1,08 tỷ 
đồng; vận động đóng góp 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình thương cho hội viên, nông sân nghèo; 
Hội Cựu chiến binh xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà “mái ấm đồng đội” trị giá hơn 300 triệu đồng; Đoàn Thanh 
niên trao 70 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 27 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp mở 115 
lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, Đề án “Quyền phụ nữ” cho 2.677 hội viên; tập huấn 
nghiệp vụ công tác Hội năm 2015 cho 240 cán bộ chi, tổ hội, tập huấn phòng chống mua, bán người cho 123 hội 
viên, phụ nữ. 
(35)  tổ chức thăm, tặng 54.796 suất quà trị giá 14.518 triệu đồng các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng 
thuộc diện bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2015; tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho 3.055 lượt bệnh 
nhân nghèo, đồng bào dân tộc; trợ giúp mổ mắt miễn phí cho 7 đối tượng bị đục thủy tinh thể trị giá 216 triệu đồng; 
tặng học bổng cho 18 học sinh nghèo hiếu học, cấp xe lăn, xe lắc  cho 39 người khuyết tật... trị giá hơn 231 triệu đồng; 
xây dựng 28 căn nhà tình thương với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. 
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bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, phân 
loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, sát 
hợp với thực tế ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm tiến độ, yêu cầu phục 
vụ đại hội các cấp. 

- Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều cố gắng, tiến độ, nội dung các 
chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm đúng kế 
hoạch đề ra. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thư phản ánh có nội dung 
tố cáo liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp được chú trọng thực 
hiện, cơ bản đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 
thực hiện nhiệm vụ năm 2015 bằng nhiều biện pháp phù hợp, sát với tình hình 
thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước, nhất là đã phát động phong trào thi đua, đăng ký thực hiện các công trình, 
phần việc chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác nắm bắt tình hình và giải 
quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân tiếp tục được quan tâm, 
chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; qua đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần ổn định, phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa cao, việc nắm 
bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc 
trong dư luận, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tại nạn giao thông… chưa 
kịp thời để định hướng dư luận.  

Công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 – 
2020 (giai đoạn A4) của một số sở, ngành, địa phương còn chậm, một số nơi vẫn 
còn hẫng hụt cán bộ, trong đó, đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vẫn còn ít. Năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Kết quả kết nạp đảng viên mới đạt thấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ của một số cấp ủy còn thiếu kinh nghiệm. 

Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng tuy có quan tâm 
chỉ đạo nhưng kết quả đạt được chưa toàn diện, số lượng các cuộc kiểm tra, 
giám sát chưa nhiều, chất lượng chưa cao, có đơn vị chưa thực hiện kiểm tra 
đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thi hành kỷ 
luật trong Đảng và giám sát chuyên đề.  

Việc sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của 
Trung ương về công tác dân vận chưa đạt chất lượng, hiệu quả cao; công tác 
nắm tình hình, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân có lúc, có 
nơi chưa tốt; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chưa sâu; 
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việc triển khai thực hiện các chương trình liên tịch với các ngành còn gặp khó 
khăn, vướng mắc về cơ chế, phương thức thực hiện nhưng chưa đề xuất biện 
pháp tháo gỡ kịp thời. 

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 
1. Nhiệm vụ chung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại 

hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến tới tổ chức Đại đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bảo đảm đạt yêu cầu theo 
chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XI). 

2. Nhiệm vụ cụ thể:  
2.1- Công tác chính trị tư tưởng 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
- Tăng cường nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, định 

hướng tốt dư luận xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; ngăn 
chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân 
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, nhất là tình hình biển Đông. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên 
lĩnh vực khoa giáo; sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương, Tỉnh ủy theo Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy và Kế 
hoạch của Trung ương. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án: “Chi bộ làm tốt công tác tư 
tưởng”, “Tăng cường công tác nghiên cứu, nắm bắt và xử lý thông tin dư 
luận xã hội của ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận” và “Xây dựng mô hình tổ 
chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, 
thị, thành phố” .  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề của năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm, 
gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 

- Hoàn thành Đề án “Sổ tay giao tiếp tiếng Việt-Chăm-K’ Ho”. 
- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các loại Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
2.2- Công tác tổ chức xây dựng Đảng 
- Tiếp tục lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh (khóa XIII) bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu gắn với tiếp tục bố trí, sắp xếp 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trước và sau Đại hội. 

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 21-NQ/TU, 
ngày 07/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Kết luận 
số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
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XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến cơ sở”.   

- Tăng cường hơn nữa các giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển 
đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, trong 
các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.  

- Tiếp tục chỉ đạo công tác nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
công tác phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2015 bảo đảm đúng thực chất, 
không chạy theo thành tích. 

- Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung rà soát, 
thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các 
sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

2.3- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy trong 6 tháng cuối năm 2015; chủ động xây dựng chương 
trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và Chương trình công tác kiểm tra, 
giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra,  
nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (2010 - 2015). 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định 
của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương; quan tâm giải quyết dứt điểm các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020.    

2.4- Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể 

- Tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng và các vấn đề bức xúc 
nổi lên trong nhân dân; nhất là những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc; đối 
với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, cần chú ý tập trung giải quyết ổn định 
ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 1415-QĐ/TU, ngày 
19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Hướng dẫn số 08-
HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nội 
dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 05 phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” giai đoạn 2011 - 2015 và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận 
khéo” trong hệ thống chính trị; sơ kết chương trình giao lưu, kết nghĩa (giai đoạn 
2013 - 2015) giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
lực lượng vũ trang tỉnh với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường 
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm 
kỳ 2015 – 2020, nhất là hoàn thành các công trình, phần việc đã đăng ký; đồng 
thời, tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên bản tin hoạt động của đoàn 
thể mình. Chỉ đạo việc phân loại, đánh giá tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp bảo đảm đúng thực chất, không chạy theo 
thành tích./- 

 

Nơi nhận:        
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; 
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III; 
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng + Vụ VII; 
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78; 
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; 
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.          

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 

  
(đã ký và đóng dấu) 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 
 
  

 

(để báo cáo) 


