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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

 Số 155-KH/TU 

 

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 14 tháng 9 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH 

sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo  

của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 

------  
 

Thực hiện Công văn số 2128-CV/ĐUCA-C67, ngày 21/5/2015 của Đảng 

ủy Công an Trung ương và Công văn số 2247/C67-P1, ngày 03/7/2015 của Cục 

Cảnh sát Giao thông về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, 

ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch sơ kết như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả đạt được, những khuyết 

điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra 

qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xác định các nhiệm vụ và 

giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) trong thời gian tới. 

- Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chất lượng; đề cao 

vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, 

ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp trong tỉnh. 

2. Nội dung sơ kết: Theo đề cương đính kèm. 

3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo: Số liệu tính từ tháng 11/2012 đến 

tháng 10/2015. 

4. Phương pháp và thời gian sơ kết 

a) Đối với cấp xã: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cấp ủy 

các xã, phường, thị trấn xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết và gửi báo 

cáo về huyện, thị, thành ủy trước ngày 10/10/2015 để tổng hợp báo cáo chung 

của huyện, thị, thành ủy. 

b) Đối với cấp huyện và tương đương: Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết và gửi 

báo cáo về Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05/11/2015 để 

tổng hợp báo cáo chung của tỉnh. 
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 c) Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết (không tổ chức hội nghị sơ kết) và gửi về 

Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2015 để tổng hợp 

báo cáo chung của tỉnh. 

d) Đối với cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Đảng ủy 

Công an tỉnh chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của tỉnh hoàn thành 

trước ngày 20/11/2015 và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định, trình Thường 

trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành để gửi về Đảng ủy Công an Trung ương 

trước ngày 30/11/2015. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực 

hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trong 

tháng 12/2015. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa XI) và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy theo đúng thời 

gian quy định. 

- Giao Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI) trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành để gửi về Đảng 

ủy Công an Trung ương theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, chủ trì, phối 

hợp với Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần 

thiết để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 

năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

XI) trong tháng 12/2015. 

- Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:        

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đảng ủy Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể 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.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
 


