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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
* 

Số 487-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
  Phan Thiết, ngày 30 tháng 6 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2015 
------ 

 

Ngày 26/6/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 
cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2015. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội 
chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các 
Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Trường Chính trị tỉnh và Báo Bình 
Thuận. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng tỉnh 
báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:  

A- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2015  

Quý II/2015, trong bối cảnh phát sinh nhiều công việc yêu cầu tính cấp 
bách, khẩn trương cũng như nảy sinh một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm; song, 
các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát 
các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Thông báo số 461-TB/VPTU, ngày 
01/4/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện 
trên các mặt; nổi rõ là: 

1- Đã chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020, các ngày Lễ lớn trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, tạo khí thế 
sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. 

2- Phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận 
(19/4/1975 - 19/4/2015) và 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), nhất là tổ chức thành công 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”. 

3- Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ 
chức tốt các hội nghị quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
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ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy(1); dự, chỉ đạo tại các cuộc họp, 
hội nghị(2) và làm việc với các đơn vị, địa phương(3). 

4- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục tham mưu Thường 
trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các 
cấp(4), nhất là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 
2020 của 03 Đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm điểm của tỉnh; phối hợp, 
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy cho ý kiến về 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), nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự thảo Báo cáo kiểm 
điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII), công tác nhân sự Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

5- Đã phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý 
kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, kết quả công 
tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 
6 tháng cuối năm 2015. 

6- Đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến các 
tổ chức, cá nhân theo quy định, ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo các loại Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.  

7- Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý (giai đoạn A4) của các địa phương sở, ngành, 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. 
                                           
(1)  Tiêu biểu là: Hội nghị sơ kết 4 năm (2010 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (khóa XI) và tổng kết 6 năm (2008 - 2014) 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 trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ XI; Hội 
nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng và 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. 
(2)  Tiêu biểu là: Các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của các đoàn thể chính trị - xã hội; Lễ kỷ niệm 20 
năm thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam gắn với Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân người cao tuổi 5 năm 
(2010 - 2015); họp mặt cựu quân nhân Quân đoàn 2 nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và kỷ niệm 38 năm Ngày cán bộ, sĩ quan Quân đoàn 2 được 
tăng cường về tỉnh Thuận Hải (15/12/1977 - 15/12/2015); Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi (2012-2015); họp mặt các đồng chí cán bộ công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. 
(3) làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý; làm việc với Hội Nông dân tỉnh, làm việc với Ban Thường vụ 
Huyện ủy Tánh Linh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh. 
(4)  Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn và chuyển giao kiểm phiếu bầu cử 
phục vụ việc kiểm phiếu tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, hướng dẫn các cấp ủy 
cấp trên cơ sở và cấp cơ sở việc tổ chức thảo luận phương án nhân sự của cấp ủy cấp trên trực tiếp tại Đại hội 
Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các hướng dẫn việc thảo luận, góp ý các loại 
Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho đoàn viên, hội viên, nhân sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân 
dân tham gia góp ý các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Báo Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại 
hội Đảng các cấp trên Báo in và Báo điện tử, đăng toàn văn Thư ngõ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi cán 
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
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8- Đã phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết tình 
hình tụ tập đông người, gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự trên tuyến 
Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong và một số vấn đề 
liên quan đến công tác tôn giáo.  

9- Tiếp tục phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực 
hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) trên địa bàn tỉnh(5). 

10- Tiếp tục phối hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 
có kết quả các vụ việc tồn đọng, nổi cộm và đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự 
lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa 
bàn tỉnh.   

11- Đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, thư phản ánh có nội dung tố cáo liên quan đến nhân sự 
Đại hội Đảng các cấp, nhất là nhân sự chủ chốt các cấp ủy trực thuộc tỉnh và 
nhân sự Tỉnh ủy (khóa XIII). 

12- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bảo đảm đạt yêu cầu là Đại hội 
điểm cấp trên cơ sở của tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
tích cực chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các chi, 
đảng bộ trực thuộc và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 
2020 bảo đảm theo tiến độ đề ra.  

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, 
theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy có nội dung còn chậm. 

B- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC 
HIỆN TRONG QUÝ III NĂM 2015 

 I. NHIỆM VỤ CHUNG 
1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 các đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

2- Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức Đại 
hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở; tham mưu 
Ban Thường vụ làm việc với Bộ Chính trị về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị các công việc tổ 
chức Đại hội đại biểu Đảng bổ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
                                           
(5) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch và tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 
217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
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3- Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện 
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 bảo đảm đúng theo Kế 
hoạch đã đề ra. 

4- Tiếp tục phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ các báo cáo sơ kết, tổng 
kết, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. 

5- Hết sức chú ý công tác bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin, nhất 
là đối với các tài liệu có nội dung cần được bảo mật. 

6- Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua và các công 
trình, phần việc có ý nghĩa đã đăng ký nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các 
ngày lễ lớn trong năm 2015, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 
05 năm (2011 – 2015) của tỉnh. 

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
 Ngoài những công việc mà các cơ quan, đơn vị khối Đảng tỉnh đã xác 

định, cần lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong quý III/2015: 
 1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
- Theo dõi, báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ Đại hội Đảng cấp cơ sở và 

cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về công tác nhân sự Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở; kiện toàn, bổ sung 
cán bộ lãnh đạo ở một số sở, ngành, địa phương còn khuyết thiếu; thẩm định 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành cấp tỉnh (giai đoạn A4).  

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 
39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/NĐ-CP, ngày 
20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với cơ quan khối 
Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời, đúng chế độ quy 
định đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có nguyện 
vọng hưởng chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyển 05 tổ chức đảng của các 
Công ty Cổ phần Điện nông thôn các huyện về Điện lực tỉnh. 

- Hướng dẫn cụ thể một số tiêu chí về kết nạp đảng viên, thực hiện thống 
nhất trong toàn đảng bộ tỉnh. 

- Tiếp tục thẩm định, thẩm tra xác minh những trường hợp liên quan đến 
tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các sở, ban, ngành của tỉnh; hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc 
thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 
2015 – 2020. 
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- Theo dõi việc triển khai thực hiện quy định danh mục cơ quan, bộ phận 
trọng yếu, cơ mật và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh. 

- Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XI) tại Kế hoạch số 
15-KH/TW, ngày 12/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI). 

 2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, đại chúng trên địa bàn 
tỉnh, bản tin công tác tuyên giáo, bản tin hoạt động của các đoàn thể chính trị - 
xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 
các Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020; hướng dẫn truyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong 
quý III/2015, chú ý kỷ niệm 68 năm Ngày Thương ninh liệt sỹ (27/7/1947 – 
27/7/2015); 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 
19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 – 02/9/2015). 

- Theo dõi và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các Văn kiện Đại hội 
Đảng các cấp. Đồng thời, chủ trì, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán 
bộ có trình độ thạc sĩ và tương đương trở lên; các Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc 
ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. 
 - Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thí điểm mô hình Ban Tuyên – Vận 
cấp xã; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 
 - Hoàn thành biên soạn Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận (1930 – 1945) và Đề án “Sổ tay giao tiếp tiếng Việt – Chăm – K’Ho”. 
 - Tiếp tục biên soạn, viết sách giới thiệu về các mô hình hay, các tập thể, 
cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực qua học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh theo kế hoạch đề ra.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy 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”. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo 
để thống nhất vị trí xây dựng Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến 
chống Mỹ. 

 3- Ban Dân vận Tỉnh ủy 
 - Tăng cường các biện pháp để nắm chắc hơn, kịp thời hơn về tình hình, 

tâm trạng và các vấn đề bức xúc nổi lên trong các tầng lớp nhân dân; tình hình 
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trong dân tộc, tôn giáo nhất là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng trên địa bàn tỉnh 
để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 05 
năm (2011 – 2015) phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương, khen 
thưởng điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XII 
của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tại 
các hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội tổ chức; gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp chung. 

- Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận 
Trung ương. 

- Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 
Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh; tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện 
Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của 
Bộ Chính trị (khóa XI) theo Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 09/4/2015 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

4- Ban Nội chính Tỉnh ủy 
- Tiến hành rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa 

bàn, giai đoạn 2011 - 2014 theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 14/5/2015 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham 
nhũng, tiêu cực, các vụ việc, vụ án hình sự nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp. 

- Phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan làm tốt công tác 
tuyên truyền về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; đồng 
thời, xây dựng quy trình cụ thể về mức chi, quản lý chi, thanh quyết toán kinh 
phí chi để mua từng loại thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng 
và việc bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin, tố giác tham nhũng. 

- Theo dõi, rà soát, đôn đốc các ngành, địa phương tiến độ giải quyết các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo và sớm kết luận đơn tố cáo đối với 01 đồng chí thuộc 
nhân sự Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị rút kinh 
nghiệm về vụ việc xảy ra tại Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong vừa qua (14 – 
15/4/2015). 

 5- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
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 - Rà soát đơn thư tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy quản lý để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản đôn đốc, đẩy nhanh 
tiến độ giải quyết để phục vụ công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt 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) vào đầu tháng 8/2015. 

- Tiếp tục chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới tăng cường giám sát, phát 
hiện kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải 
quyết kịp thời, triệt để đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, 
cán bộ trong diện quy hoạch nguồn cấp ủy và đại biểu dự Đại hội đảng bộ các 
cấp; tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và 
nhân dân quan tâm. 

- Hoàn chỉnh nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 

6- Văn phòng Tỉnh ủy 
- 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. 
- 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 
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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- 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- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
- Hướng dẫn, tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chào mừng các 
ngày lễ lớn trong quý III/2015. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên 
mới; chú ý công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm đạt kế hoạch năm 2015 đã 
đề ra. Đồng thời, nghiên cứu để từng bước đổi mới phương pháp tổ chức các 
Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới kết nạp, bảo đảm đạt hiệu quả, phù 
hợp với từng đối tượng. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 
tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ bảo đảm đạt yêu cầu đề ra, chủ 
động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc giải quyết những vướng mắc 
có liên quan đến nhân sự chủ chốt ở một số chi, đảng bộ; khẩn trương chuẩn bị 
các bước, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lãnh đạo và tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, tăng cường các biện 
pháp để tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, chủ động đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, từ đó 
nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. 

- Tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, 
đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TU 
ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn 
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, 
viên chức trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 
về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Thực hiện tốt các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). 

8- Trường Chính trị tỉnh 



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/ 

 

9 

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch mở các lớp đào tạo cán bộ trong quý 
III/2015. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh hơn 
nữa tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng trụ sở mới 
của Trường; phấn đấu đến đầu năm 2016 sẽ khởi công xây dựng Trường 
Chính trị tại cơ sở mới. 

- Rà soát lại nội dung của Chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - 
Hành chính hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp để tổ chức các lớp bổ sung, 
hoàn chỉnh kiến thức Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho cán bộ, đảng 
viên có nhu bầu bổ sung kiến thức để được cấp giấy chứng nhận tương đương 
trình độ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. 

9- Báo Bình Thuận 
 - Tập trung tuyên truyền theo đúng định hướng thông tin của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; trọng tâm là Đại hội 
Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh, về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015; việc 
thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng Báo Bình Thuận và 
Đề án tăng cường công tác phát hành Báo Bình Thuận; tiếp tục nâng cao hơn 
nữa chất lượng Báo Bình Thuận điện tử./- 

 

Nơi nhận:     
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các ban của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Báo Bình Thuận; Trường Chính trị tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 
- 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 

 
 
 

 


