
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    * 

          Số 210-KL/TU        Phan Thiết, ngày 23 tháng 12 năm 2016 
                                                   

KẾT LUẬN  

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) 

về đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng,  

công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 

----- 
 
 

Ngày 29/11/2016, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIII) đã nghe, cho ý kiến về Tờ trình và báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2017; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:  

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG 

TÁC DÂN VẬN NĂM 2016 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, có nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện trong bối cảnh tỉnh nhà vẫn còn 

nhiều khó khăn; song công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận trong năm qua 

đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Nổi rõ là: 

1. Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo. Việc tổ chức học 

tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chị thỉ số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được đổi mới nâng 

cao chất lượng; công tác tư tưởng nội bộ, cung cấp thông tin, định hướng dư luận 

xã hội được quan tâm thực hiện khá kịp thời; công tác tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước từng bước đổi mới về nội 

dung và hình thức, phù hợp với từng đối tượng…, góp phần chuyển biến tích cực 

về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và tầng 

lớp nhân dân; cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội. Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khoá 

XIV) và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện. Tổ chức 

bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được củng cố, kiện toàn khá 

kịp thời ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 

các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo 
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và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện  

theo hướng ngày càng đi vào thực chất. Công tác kết nạp đảng viên mới được 

tăng cường chỉ đạo(1), đạt chỉ tiêu đề ra. Đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ 

cho cán bộ theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện chặt chẽ, cẩn 

trọng đúng quy trình, quy định. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo 

thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra; đã xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp 

thời đối với các trường hợp vi phạm. 

4. Công tác nội chính được quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Cấp uỷ các 

cấp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, cho ý kiến xử lý dứt điểm những 

vụ việc mà dư luận nội bộ, xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ngày càng đi 

vào nền nếp. 

5. Công tác dân vận tiếp tục được chỉ đạo đổi mới, theo hướng chuyển 

mạnh về cơ sở, gần dân, sát với từng đối tượng, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân. Công tác dân vận trong các cơ quan chính quyền ngày càng được chú ý nhiều 

hơn; công tác dân tộc, công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo bảo đảm chặt 

chẽ. Lãnh đạo việc tổ chức thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền với nhân dân ở một số địa phương và cấp tỉnh đạt kết quả bước đầu, 

nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực trong nhân dân. Những vụ việc phức 

tạp, nổi cộm, nhiều kiến nghị, nhiều vấn đề bức xúc nổi lên cơ bản được giải quyết, 

niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp 

tục được củng cố. 

6. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, từ đó, đã phát 

huy ngày càng tốt hơn vai trò của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu 

nước, góp phần thực hiện có kết quả những nhiệm vụ ở địa phương. 

7. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 

XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trong đó, tập trung 

khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức 

xúc; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; 

chú ý phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình, 

những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 

                                           
(1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 148-CV/TU, ngày 02/3/2016 chỉ đạo tăng cường phát triển 

đảng trong học sinh, sinh viên và Công văn số 211-CV/TU, ngày 06/5/2016 chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết nạp 

đảng viên mới trong toàn đảng bộ.  
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Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chị thỉ số 05-CT/TW, Ban Bí thư ban 

hành Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế 

hoạch(2) chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ.  

Đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU chỉ đạo học tập, quán 

triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

4 (khoá XII) trong toàn Đảng bộ; đồng thời, đã khẩn trương ban hành Chương 

trình hành động số 12-NQ/TW, ngày 14/12/2016 chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trong toàn Đảng bộ.   

Đối chiếu với 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đã nêu trong 

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhìn chung trong đội ngũ cán bộ, đảng 

viên của tỉnh chưa có những biểu hiện rõ nét. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế, 

khuyết điểm; đáng chú ý là:  

- Hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số nơi còn thấp; 

việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng có nơi kết quả đạt thấp, có 

lúc còn chưa sát hợp với tình hình thực tế. 

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ chưa ngang tầm. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở một số địa 

phương, đơn vị chưa được quan tâm. 

- Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa nhiều, có cuộc kiểm tra, giám 

sát chất lượng chưa cao; việc chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức 

đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở cơ sở còn hạn chế. 

- Công tác nắm tình hình ở địa bàn cơ sở có mặt chưa kịp thời, thiếu chiều 

sâu. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết những vấn đề bức xúc 

trong nhân dân ở một số địa phương, cơ quan còn chậm trễ, chưa dứt điểm; tình 

trạng khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp vẫn còn xảy ra. 

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương còn hình thức. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và một số đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm; hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện, xã 

còn lúng túng. 

                                           
(2) Kế hoạch số 31a-KH/TU, ngày 30/9/2016 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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- Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở 

một số nơi chưa thật sự tạo được sự chuyển biến đồng bộ về ý thức tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật trong 

đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.   

Những hạn chế, yếu kém trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống 

và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có lúc chưa được tập trung đúng 

mức; một số cấp uỷ chưa chú ý chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát kết quả 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã đề ra; năng lực, tinh thần trách 

nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng 

đầu cấp uỷ, chính quyền ở một số nơi còn yếu; một số cán bộ, đảng viên trong đó 

có cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn thiếu tu dưỡng về đạo đức, vi phạm quy định 

những điều đảng viên không được làm, phải xử lý kỷ luật.  

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG 

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017 

A- Mục tiêu chung  

Tăng cường toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, bảo đảm 

lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; trong đó tập trung quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 

XII) sát hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương;  tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết chống lại các biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ 

theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII). 

B- Một số chỉ tiêu chủ yếu 

- Tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, quán 

triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt từ 95% trở lên; 

- Phát triển 2.000 đảng viên mới; 

- Có trên 75% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, trong đó có ít nhất 45% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 

-  Có từ 75 - 80% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. 

C- Nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2017 

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo 

thực hiện trong Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 
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2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ sau: 

1- Công tác chính trị tư tưởng 

- Tích cực đổi mới nội dung, cách thức quán triệt và triển khai thực hiện 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung 

ương liên quan đến công tác khoa giáo bảo đảm chất lượng. 

- Làm tốt công tác tư tưởng nội bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 

đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư 

luận xã hội. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả các luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nhất là các quan điểm sai trái, thông tin 

xấu độc trên Internet. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chú ý các dịp lễ trọng của đất nước 

và các hoạt động tuyên truyền khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo 

của Tổ quốc; phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.  

- Triển khai thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo – Dân vận xã, phường, thị 

trấn trong toàn Tỉnh. 

2- Công tác tổ chức, xây dựng Đảng 

- Thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 

giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Trung ương gắn với tiếp tục kiện 

toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương còn khuyết thiếu. 

- Tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 

mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm chất lượng, 

trong đó chú ý xây dựng, phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh 

nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và 

phân loại tổ chức đảng, đảng viên đúng thực chất, gắn với xây dựng toàn diện 

đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống lại các 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ đi đôi với tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm Chỉ thị 

27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm chặt chẽ, phục 

vụ công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giai đoạn 2015 – 2020. 
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3- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát theo kế 

hoạch; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, bảo đảm có trọng tâm, 

trọng điểm; khắc phục tình trạng chồng chéo, tình trạng một cơ quan, đơn vị 

trong cùng một thời điểm phải làm việc với nhiều đoàn kiểm tra. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sai phạm 

ngay từ lúc mới phát sinh ở cơ sở. Thực hiện công tác xác minh, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kể cả đơn giấu tên chặt chẽ, đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ của 

đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp. 

4- Công tác dân vận 

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 

24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng về công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ 

thống chính trị, chú ý công tác dân tộc, công tác tôn giáo và việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; tập trung chỉ 

đạo, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là 

những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù, thu hồi đất, môi trường, 

tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội,... ; chú ý giải quyết kịp thời và ổn định 

ngay tại cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường chỉ 

đạo, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế 

tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý và phát huy vai trò của lực lượng 

cốt cán chính trị trên địa bàn tỉnh. 

5- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 

- xã hội, hội quần chúng 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; tập 

trung hướng về cơ sở, khắc phục các biểu hiện hành chính. Chỉ đạo tổ chức 

thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 một số đoàn thể chính trị - xã hội 

các cấp. 

- Duy trì và nâng cao hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và tham 

gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết 

định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị bảo đảm đúng thực chất, mang lại kết 

quả tích cực. 
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- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và các vấn đề bức 

xúc nổi lên trong nhân dân; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán chính trị ở cơ 

sở, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để kéo dài, phức tạp./. 

 

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

- Vụ III - Ban Tổ chức Trung ương Đảng; 

- Vụ VII - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; 

- Ban Dân vận Trung ương Đảng tại T78; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại T79; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

  các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ  

 

 
(đã ký và đóng dấu)  

 

 

 

   Nguyễn Mạnh Hùng  

 

 


