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tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý I năm 2014

------

Ngày 31/3/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban khối Đảng quý I năm 2014. Tham dự cuộc
họp có đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Nhân -
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh
đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 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 Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

A- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2014 

Trong quý I/2014, các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng tỉnh đã có nhiều
cố gắng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Thông báo số 265-
TB/VPTU, ngày 17/12/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy; nổi rõ là:

1. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt các hội nghị
quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng(1).

2. Theo dõi, nắm tình hình các mặt trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Giáp Ngọ 2014;  từng cơ quan, đơn vị  đã  triển khai tốt kế hoạch bảo đảm an
toàn, bảo mật, phòng, chống cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị mình.

1()  Điển hình như: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá
nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2013; Hội nghị tổng kết 10 năm (2003 – 2013) thực
hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 3 năm (2010 – 2013) thực hiện Kết luận số 94-
KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về xóa đói,
giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm
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”; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng năm 2013, triển
khai nhiệm vụ năm 2014; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XII), Chỉ
thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với kết quả
triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); Hội
nghị gặp mặt các điển hình tiên tiến qua 03 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
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3. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, thông qua quy hoạch Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh khóa XIII, nhiệm
kỳ 2015 – 2020; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bố trí, sắp
xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Đề án nhân sự của Tỉnh ủy khoá XII, bảo đảm
phù hợp và phát huy năng lực, sở trường của cán bộ.

4.  Đã phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác giải
phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ I A – đoạn đi qua tỉnh
đạt kết quả.

5. Từng cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao
ngay từ đầu năm. Đồng thời, đã  phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 02 tháng đầu năm
2014, những nhiệm vụ trọng tâm đến hết quý II/2014.

6. Đã phối hợp thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng,
đảng viên trong toàn Đảng bộ, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến công
nhận 40 tổ chức đảng và 4 đảng viên đạt danh hiệu tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013.

7. Đã tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các
cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2014 học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống
chủ nghĩa cá nhân,  nói  đi  đôi  với  là” theo Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày
14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời,  theo dõi, hướng dẫn các
cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tổng kết năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị
03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo việc thực
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,
trọng tâm là kết quả khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình
và phê bình ở các cấp, các ngành.

8. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình
công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 (sửa đổi, bổ sung) theo chỉ đạo của Trung
ương(2) và một số chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của
Trung ương(3).

2() Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3() Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 17/02/2014 về việc  lãnh đạo 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); Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 24/3/2014
về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 24/3/2014
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về triển khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 26/3/2014 kiểm tra và tự kiểm tra
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9. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết một
số đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, đang phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai
thực hiện Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ và Quy định số 220-QĐ/TW, ngày
27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ,
thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường
vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá năm 2013 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường
vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa
XI) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ,
nhất là việc “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” ở một số nơi còn lúng túng;
việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 có nơi chưa
đúng thực chất.

B- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN
TRONG QUÝ II NĂM 2014 

I. Nhiệm vụ chung

1. Từng cơ quan đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU,
ngày  17/02/2014  về  việc  lãnh  đạo 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); Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 24/3/2014 về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ
lớn trong hai năm 2014 – 2015; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 24/3/2014 thực
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về triển
khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch
số 105-KH/TU, ngày 26/3/2014  kiểm tra và tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ
Đảng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

2. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy đảng triển khai thực
hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
triển khai chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

việc thi hành Điều lệ Đảng.
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Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi
với làm”.

3. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và
thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (điều chỉnh, bổ sung) năm 2014.

4. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến sửa đổi, bổ
sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy (khóa XII).

5. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra 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 ở các cấp ủy
đảng; đồng thời, theo dõi kết quả xử lý các trường hợp vi phạm ở các đảng bộ
trực thuộc 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, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cụ thể cần
tập trung thực hiện trong quý II năm 2014 như sau:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

-  Hoàn thành dự thảo nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm
2013, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

- Tiếp tục rà soát quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy hoạch
lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh phục vụ Đề án nhân sự Tỉnh ủy khoá XIII.  

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Tỉnh ủy cho ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh
ủy (khóa XII).

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức kiểm tra việc tiếp
tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI),
trọng tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm
điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng theo Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày
26/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung nội dung đánh giá chất lượng cơ sở đảng
và đảng viên; bảo đảm thực chất và sát với tình hình thực tế.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-  Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc khắc phục kết quả
kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày
14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
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theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 55-
QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm
tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng
viên và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp.

-  Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành
động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

-  Chuẩn bị nội dung và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội
thảo thông qua lần 2 “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh
trong các nhà tù, trại giam của địch ở Bình Thuận”.   

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức sơ kết 01 năm thực
hiện Đề án “Mô hình chi bộ làm tốt công tác tư tưởng”.

- Biên soạn tài liệu định hướng tuyên truyền về tình hình thời sự nổi bật
trong khu vực và trên thế giới hiện nay.

- Đề xuất tận dụng các nguồn kinh phí đã được phê duyệt trong năm 2014
để triển khai thực hiện Đề án Cẩm nang đàm thoại tiếng Việt – Chăm - K’Ho,
báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến.

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị (khóa XI) theo đúng kế hoạch đề ra; trước mắt, tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết
định số 217, 218 của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong tháng
4/2013.  

- Tiếp tục phối hợp theo dõi, tham mưu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp huyện, tỉnh; Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở
và cấp huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

-  Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở năm 2014 theo Kế hoạch số 50-KH/BCĐ, ngày 07/3/2014 của Ban Chỉ
đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

-  Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành
động của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp
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hành Trung ương Đảng (khóa XI)  về tăng cường và đổi mới  sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Từ thực tiễn giải quyết một số trường hợp liên quan đến công tác tôn
giáo; nghiên cứu xây dựng kịch bản để xử lý tốt những tình huống đặt ra như
trường hợp vừa qua.

4. Ban Nội chính Tỉnh ủy

-  Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và thành lập
đoàn kiểm tra về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án
tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ở cơ quan tố tụng cấp huyện.

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế
phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm
sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

-  Tiếp  tục  phối  hợp  với  các  cơ  quan  có  liên  quan  tham  mưu  Ban
Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi cộm, tồn
đọng, phức tạp. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và một số cơ quan có liên quan làm
việc với Đoàn Luật sư của tỉnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thi hành kỷ luật đối
với tổ chức đảng vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 -  Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc
lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng
ngân sách và mua sắm tài sản công.

- Theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện  Quyết định số
1184-QĐ/TU, ngày 04/3/2014 ban hành Quy định giám sát đối với đảng viên là
cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, Quyết định số 1185-QĐ/TW,
ngày 04/3/2014 ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Quyết định số 1197-QĐ/TU,
ngày 14/3/2014  ban hành Quy định trách nhiệm của các ban Đảng Tỉnh ủy
tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền trong toàn Đảng
bộ; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo.
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- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tăng cường công tác trao đổi thông
tin, nắm tình hình để phục vụ công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, trước hết là
các trường hợp sai phạm xảy ra ở Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất về thẩm quyền
giải quyết đối với đơn thư tố cáo các đồng chí từng là cán bộ chủ chốt làm công
tác quản lý Nhà nước, nay chuyển sang làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể. 

6. Văn phòng Tỉnh ủy

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ
Huyện ủy Phú Quý và Đảng ủy xã Tam Thanh, các ban của Tỉnh ủy và Ban
Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (2011 - 2013) công tác văn phòng cấp ủy.

- Thẩm định và thông báo phê duyệt quyết toán ngân sách đảng tỉnh năm
2013. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP,
ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị khối Đảng.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/10/2004 của Tỉnh ủy (khóa X) và
04 năm thực hiện Kết luận số 93-KL/TU ngày 06/9/2010 của Tỉnh ủy (khóa XI)
về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Thường xuyên phối hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết có kết quả các vụ việc tồn đọng, nổi cộm và đơn,
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

-  Xây dựng đề cương Đề án thực hiện thí điểm cải cách một số thủ tục
hành chính trong Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh các công việc để thực hiện đầu tư dự
án Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy; phối hợp với đơn vị
thiết kế hoàn chỉnh phần mềm quản lý “Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy”.

7. Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

- Tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng nội bộ và dư luận xã hội để chủ
động xử lý; củng cố nhân sự một số cấp uỷ còn khuyết thiếu.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm 2014 theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế
hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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- Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn thành việc xây dựng bản “ nêu
gương ” và “gương mẫu thực hiện ”, gắn với thực hiện nghiêm túc chuyên đề
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

- Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu
nại, tố cáo.

- Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh hoàn thành Đề án đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên
trong đảng bộ.

- Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm hơn nữa công tác xây dựng
tổ chức Đảng, các đoàn thể của Trường Đại học Phan Thiết.

8. Trường Chính trị tỉnh

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch mở các lớp đào tạo cán bộ trong quý
II/2014.

- Sớm hoàn chỉnh thủ tục, gửi các cơ quan chức năng thẩm định tập sách:
“Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 1962 – 2012” trước khi phát hành.

- Sớm hoàn chỉnh và trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chuyên đề
“Nâng cao kỹ năng nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng cho đội ngũ
cán bộ chủ chốt cấp xã ”.

-  Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ
công tác chuyên môn của Trường; đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan
chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường tại địa điểm
mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú ý làm rõ cơ sở pháp lý đối
với diện tích đất cần giải toả, đền bù.

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 đẩy mạnh tuyên
truyền các ngày Lễ lớn trong năm 2014, nhất là kỷ niệm 60 năm Chiến thắng
Điện Biên Phủ, về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
trong quý I/2014, tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý
II/2014; kết quả 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, việc tuyên truyền và tổ chức thực
hiện Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- 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.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
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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 tỉnh;
- 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
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