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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 01-CT/TU 

 

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
           Phan Thiết, ngày 29 tháng 10 năm 2015 

  

CHỈ THỊ 

 tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến 

và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

------ 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được 

tổ chức thành công. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả, tình hình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 

quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm đến (2015 - 2020).  

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội) vào thực tiễn cuộc sống, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tốt 

việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội. 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Làm cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp 

nhân dân nhất trí và khẳng định rõ những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh 

nhà đã đạt được trong 5 năm qua cũng như những yếu kém, khuyết điểm cần 

phải nỗ lực khắc phục; nắm vững chủ đề của Báo cáo chính trị, phương hướng, 

mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 5 

năm tới (từ năm 2015 đến năm 2020) nêu trong Nghị quyết Đại hội; từ đó, tiếp 

tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, phát động mạnh mẽ các 

phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

- Trên cơ sở nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, gắn với 

nghị quyết đại hội cấp mình, các cấp ủy xây dựng, bổ sung chương trình làm 

việc toàn khoá và chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp; 

trước mắt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 phải 

xác định công việc cụ thể, định rõ thời gian hoàn thành; tập trung giải quyết 

những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển 

biến rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính 

quyền, công tác dân vận, từ đó tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong năm đầu tiên 



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/ 

 

2 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến Nghị quyết Đại 

hội phải được tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm túc bằng những phương pháp 

phù hợp với từng đối tượng, theo tinh thần dễ nắm, dễ hiểu, dễ nhớ; tránh làm 

qua loa, chiếu lệ. 

II- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ PHỔ BIẾN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI: 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến Nghị quyết Đại 

hội thực hiện ở cả 3 cấp; cụ thể như sau: 

1. Ở tỉnh: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại 

hội cho cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức của tỉnh. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các lớp nghiên cứu Nghị quyết Đại hội 

cho đội ngũ trí thức, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đợt nghiên cứu Nghị 

quyết Đại hội cho các nhân sỹ, chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu. 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh có kế hoạch tổ chức 

nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội trong lực lượng đoàn viên, hội viên. 

2. Ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh: 

- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh mở hội 

nghị cấp ủy mở rộng đến cán bộ chủ chốt các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban 

thường vụ các tổ chức cơ sở đảng; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, 

phường, thị trấn; ban giám hiệu và giáo viên dạy môn giáo dục công dân các 

trường trung học phổ thông (là đảng viên); các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp 

huyện, thị xã, thành phố nghỉ hưu trên địa bàn để quán triệt Nghị quyết Đại hội. 

- Riêng đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp tỉnh, ngoài việc mở hội nghị cấp ủy mở rộng, tổ chức các lớp học tập 

Nghị quyết Đại hội cho các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và 

tương đương, chuyên viên chính ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị 

doanh nghiệp cấp tỉnh. 

3. Ở cơ sở: 

- Cấp ủy cơ sở các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức học tập Nghị quyết Đại hội cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị (trừ cán bộ, đảng viên đã học tập, quán 

triệt các lớp ở tỉnh, huyện và tương đương). 

- Cấp ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 

Đại hội cho cán bộ, đảng viên, cốt cán ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố.  
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4. Các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin Công tác Tuyên giáo và bản 

tin hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi nội dung Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp. 

III- VỀ TÀI LIỆU: 

- Các hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội ở tỉnh, huyện, thị, thành ủy 

và đảng ủy trực thuộc sử dụng tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 

Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do Tỉnh ủy phát hành. 

- Các lớp khác ở tỉnh, huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc sử 

dụng Tài liệu học tập (dành cho cán bộ, đảng viên) và Tài liệu Hỏi - Đáp 

(dành cho tuyên truyền, phổ biến trong quần chúng nhân dân) về Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên 

soạn, phát hành. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến Nghị quyết Đại 

hội hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 12/2015. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương biên soạn Tài liệu học tập dành 

cho cán bộ, đảng viên và Tài liệu Hỏi - Đáp dành cho tuyên truyền, phổ biến 

trong nhân dân phục vụ đợt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội; hướng 

dẫn cụ thể việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội trong các cấp, các 

ngành; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền xây dựng kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết Đại hội đến các tầng 

lớp nhân dân. 

- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

yêu cầu các đồng chí bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, hội 

quần chúng tỉnh phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy 

và các ban của Tỉnh ủy theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và 

báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 
 

Nơi nhận: 
- Vụ II – Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại T 78; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể,  
   hội quần chúng tỉnh; 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy,  

   đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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