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I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 

1. Công tác chính trị, tư tưởng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Trung ương, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có kết quả các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng 

1.1- Việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng 

Năm 2013, toàn Đảng bộ tập trung triển khai học tập, quán triệt, tuyên 

truyền các nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XI) và các 

chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, 

kết luận của Trung ương(1); phương pháp tổ chức học tập, quán triệt tiếp tục 

được đổi mới.  

1.2- Công tác tuyên truyền  

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền các 

ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của quê hương, đất nước; trọng tâm là tuyên truyền 

các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ 2013; kỷ niệm 83 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước gắn với kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người; kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013); việc lấy ý 

kiến nhân dân về  góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa 

đổi); việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về chủ quyền 

biển, đảo; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XI); việc khắc 

phục các khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 

tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần 

thứ VIII; về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2013-2018; Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, 

                                           
(1) Đã tổ chức cho hơn 1800 lượt cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức của tỉnh học tập, quán triệt và 

tham gia thảo luận các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các kết luận, nghị 

quyết của các Hội nghị Trung ương 6,7 và 8 (khóa XI). Toàn tỉnh đã mở 894 lớp học tập, quán triển khai thực 

hiện các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6,7; trong đó có 7.572 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, 

huyện (đạt tỷ lệ 98%), 34.626 lượt đảng viên (đạt tỷ lệ 97%) và 58.665 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên ngoài đảng tham gia. 
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nhiệm kỳ 2013-2018; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 

Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2013... 

1.3- Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 

09/4/2013 về tăng cường cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội theo 

hướng đa chiều, kịp thời hơn; triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, 

nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của ngành tuyên giáo tỉnh Bình 

Thuận” và củng cố lại lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh, gắn với 

ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Ngoài ra, 

đã quyết định mở rộng đối tượng cán bộ, đảng viên được nghe phổ biến thông 

tin thời sự, quán triệt các chủ trương nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức; duy trì chế độ sinh hoạt với các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lắng nghe 

ý kiến đóng góp, cung cấp thông tin cần thiết.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì tốt chế độ giao ban thông tin dư luận 

xã hội, tập hợp thông tin trên báo địa phương và các báo thuộc các cơ quan 

Trung ương về những vấn đề liên quan đến tỉnh Bình Thuận; phối hợp chặt với 

Sở Thông tin Truyền thông tổ chức giao ban báo chí (trước 3 tháng/1 lần, nay 

mỗi tháng/1 lần)… Thường trực Tỉnh ủy duy trì chế độ giao ban các Thường 

trực và Đoàn Đại biểu Quốc hội (trong đó có nội dung nghe báo cáo những kiến 

nghị của cử tri)… Từ những nguồn thông tin trên, Thường trực Tỉnh ủy hoặc có 

ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc tổ chức thông tin lại; nhờ vậy đã góp phần tích 

cực xử lý tốt những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận ủng hộ; giải tỏa những băn 

khoăn trong nội bộ và xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo và tổ 

chức thông tin, phổ biến, sinh hoạt kịp thời những vấn đề mang tính chất thời sự 

của đất nước, của địa phương để tạo sự nhất trí, ổn định tư tưởng trong cán bộ, 

đảng viên. 

1.4- Công tác giáo dục chính trị 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các 

nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XI); chỉ đạo tổ chức tọa 

đàm bàn giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, quán triệt và xây dựng 

kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng của cấp ủy xã, phường, thị trấn; chỉ đạo 

Trường Chính trị tỉnh xây dựng chuyên đề “Kỹ năng cụ thể hóa nghị quyết của 

Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy cấp xã”, bắt đầu đưa vào chương trình 

bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp xã từ năm 2014. Tổ 

chức 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”; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, giảng viên được quan tâm; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, 

bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được nâng lên.   
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 1.5- Công tác khoa giáo 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực 

khoa giáo như: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 

126-TB/TW, ngày 01/4/2013 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới 

y tế cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 

của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả 

phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở, xóa mù chữ cho người lớn” gắn với tăng cường việc tổ 

chức dạy tin học, ngoại ngữ trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Chương trình hành động số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 6 (khóa XI) “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội 

nhập quốc tế”; Chương trình hành động số 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (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... Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư 

“về phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Chỉ 

đạo các sở, ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo giải quyết những vấn đề quan trọng, 

nổi cộm mà dư luận quan tâm. 

1.6- Công tác lịch sử Đảng 

Đã chỉ đạo nghiên cứu, khai thác tư liệu, biên soạn tập Biên niên các sự 

kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1930 - 1954; thu thập tư liệu, xây dựng báo 

cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh trong các nhà tù, 

trại giam của địch ở tỉnh Bình Thuận, thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 - 

1975)”; phối hợp với Quân khu 7 viết lịch sử “Căn cứ địa cách mạng tỉnh Bình 

Thuận trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)”; tái bản tập “Căn cứ 

Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1950 - 1975)”.  

Đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, 

ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường và 

nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và 

sơ kết 5 năm (2008 - 2013) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các 

cấp; đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch 

sử Đảng, lịch sử truyền thống; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam... 
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1.7- Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

- Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tuyên 

dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình qua học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức trao giải thưởng sáng tác, 

quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí qua học tập và làm theo 

tấm gương của Bác. Sau Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy chọn 02 tập thể và 03 

cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc vào dịp kỷ 

niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; đồng thời, lựa chọn 1 tập 

thể có thành tích đặc biệt rõ nét đề nghị Tổng Bí thư gửi thư khen và 01 tập thể, 

01 cá nhân dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; 

xét chọn và đăng ký danh sách dự thi sáng tác và quảng bá Trung ương. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Đặc biệt, triển khai 

chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 

phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Thường trực 

Tỉnh ủy đã mời giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận 

Trung ương triển khai chuyên đề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 

nhà, kết hợp sao chép đĩa VCD gửi các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc tỉnh để phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên; đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn việc học tập chuyên đề 

năm 2013 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền 

trong nhân dân.  

- Đã ban hành kế hoạch số 72-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 

Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU 

để tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 81-

KH/TU, ngày 29/7/2013 kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, Quy định số 55-QĐ/TW 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 về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Ban Bí thư 
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Trung ương Đảng (khóa XI). Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU tổng kết, 

đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm (2011-2013) 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, phương hướng, nhiệm vụ  năm 2014 và Kế hoạch số 95-

KH/TU tổ chức Hội nghị giao lưu những cá nhân tiêu biểu trong việc “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011-2013). 

Định kỳ hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban trực 

tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về tình hình, 

kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời. 

 2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo thực hiện, đạt kết quả khá toàn diện 

 2.1- Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo đổi mới theo hướng vừa “động”, vừa “mở”, khắc phục tình trạng cục bộ, 

khép kín ngay từ khi quy hoạch cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Trung ương phê 

duyệt giai đoạn A1(2), tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều cao hơn, có tính kế thừa ; 

cơ bản đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương 

Đảng.  

Đã thẩm định nguồn quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức 

danh chủ chốt các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, 

Mặt trận, đoàn thể tỉnh (giai đoạn A2). 

Đã ban hành Tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý sát hợp hơn với 

từng chức danh cán bộ đang đảm nhiệm theo hướng thực chất, cụ thể hơn(3). 

 2.2- Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Tiếp tục phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, 

quản lý theo đề án nhân sự Tỉnh ủy đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XII(4) ; đã đề nghị Trung ương cho ý kiến về bổ sung 01 Ủy viên Ban 

                                           
(2) Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, gồm 80 đồng chí, 

đạt hệ số 1,45 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm. Trong đó: cán bộ nữ có 14 đồng chí, chiếm tỷ lệ 17,5 %; 

cán bộ là người dân tộc thiểu số có 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,75 %; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) có 14 đồng chí, 

chiếm tỷ lệ 17,5 %.  Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 22 đồng chí, đạt hệ số 

1,46 lần so vối số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm; trong đó, cán bộ nữ có 04 đồng chí, 

chiếm tỷ lệ 18,18 %. 
(3) Quyết định số 1061-QĐ/TU, ngày 14/11/2013 về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 

lãnh đạo. 
(4) Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đã luân chuyển đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Phan Thiết; điều động đồng chí Bí thư Thành ủy Phan Thiết giữ chức vụ Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy; thống nhất chủ trương luân chuyển 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí 
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Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định 03 Tỉnh ủy viên; giới thiệu nhân sự chủ chốt Hội 

Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 ; tiếp tục làm 

tốt công tác bổ sung, chỉ định cán bộ các cấp(5). 

Đã chỉ đạo ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.  

Qua kết quả thẩm định, quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trực 

thuộc tỉnh có hệ số từ 1,7 - 2,0 lần số lượng cấp ủy đương nhiệm; các chức danh 

cán bộ chủ chốt được quy hoạch từ 2 - 3 cán bộ dự nguồn; chất lượng cán bộ dự 

nguồn đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng lên, 

nhiều nơi đã mạnh dạn đưa cán bộ dưới 35 tuổi vào quy hoạch dự nguồn các 

chức danh chủ chốt.   

Đã ban hành Chỉ thị, Quy định và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 

thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ trong các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ tỉnh. 

 2.3- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

đã ban hành(6) ; ban hành và triển khai thực hiện Đề án 70 – 100 cán bộ nguồn 

lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU, 

ngày 29/10/2013 bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 

2013 – 2015. Đã cử 01 cán bộ lãnh đạo tỉnh đi họp Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán 

bộ cao cấp tại Hà Nội và cán bộ tham dự các lớp cao cấp chính trị, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng theo quy định(7). 

 2.4- Công tác củng cố tổ chức, bộ máy và thực hiện chính sách cán bộ 

 Đã cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung thực hiện Đề án 100 đến năm 2015. Tiếp tục cử cán bộ dự thi nâng ngạch 

                                                                                                                                    
thư Thị ủy La Gi. Đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đã luân chuyển 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

về làm Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nữ) 

về làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thống nhất giới thiệu 01 đồng chí Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016; thống nhất giới thiệu 01 đồng chí Tỉnh ủy viên là Bí thư Thị ủy La 

Gi để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh. 
(5) Bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 20 cán bộ; bổ nhiệm lại và giới thiệu tái cử 35 cán bộ sở, ban, ngành; bổ sung 

13 cấp ủy viên ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh; chỉ định 53 cấp ủy viên; bổ nhiệm các chức danh tư 

pháp (01 kiểm sát viên trung cấp, 08 thẩm, phán trung cấp).  
(6) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giai đoạn 2010 – 2015 ; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Khối 

vận toàn tỉnh, giai đoạn 2010 – 2015 ; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xã, phường, thị trấn ; Kế hoạch 

bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho cán bộ, công chức cấp xã; Đề án đào tạo 30 tiến sĩ, 70 

thạc sĩ ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách của tỉnh (Đề án 100). 
(7) 21 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị; 06 đồng chí thuộc đối tượng 2 học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại 

Quân khu 7. 
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công chức; thực hiện việc nâng ngạch, nâng lương cho cán bộ, công chức thuộc 

khối Đảng tỉnh theo thẩm quyền(8). 

 Tiếp tục xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 và tham gia cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi 

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần cho 18 đồng chí; bảo đảm 

đúng thủ tục, quy trình. Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương độc lập cho 11 đồng 

chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu. Tiếp tục tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ 

dưỡng theo chế độ cho các đồng chí cán bộ hưu trí, lãnh đạo tiền nhiệm; đồng 

thời đã sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 404-QĐ/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chế độ chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe, 

viếng cán bộ từ trần, tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết và đã 

ban hành Quyết định số 1058-QĐ/TU, ngày 13/11/2013 về Quy chế tổ chức lễ 

tang đối với cán bộ khi từ trần. 

 2.5- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

 Đã ban hành Quyết định số 1048-QĐ/TU, ngày 28/10/2013 quy định về 

phân công, phân cấp, thẩm quyền quyết định và quản lý cán bộ, đảng viên đi ra 

nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài và các báo cáo 

thực hiện các quy định, ý kiến chỉ đạo của Trung ương có liên quan đến công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ(9). 

Đã chỉ đạo thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bổ nhiệm, 

bố trí và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 ; tiếp tục 

chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 104-TB/TW, ngày 27/9/2012 của 

Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 26/1/2012 của Ban Tổ 

chức Trung ương Đảng về  thực hiện "chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, 

đảng viên". 

 2.6- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và công tác đảng viên 

Đã chỉ đạo tổ chức tọa đàm về các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực 

và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tọa đàm về việc 

sắp xếp mô hình tổ chức đảng, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng gắn 

với khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Sau các buổi tọa đàm, đã chỉ đạo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành các hướng dẫn về nội dung, quy trình sinh hoạt 

chi bộ và hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên phù hợp với 

                                           
(8) Đã cử 18 cán bộ dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương, cử 05 

cán bộ dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp; 06 cán bộ dự thi nâng ngạch 

từ kiểm tra viên lên kiểm tra viên chính. 
(9) Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 20/12/1996 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ 

của đảng viên đi ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài; báo cáo kết quả thực hiện 

Thông báo số 66-TB/TW của Bộ Chính trị về việc chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng, chống sự lôi kéo 

của các thế lực thù địch đối với người Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài. 
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từng loại hình cơ sở đảng; từ đó, chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở 

đảng (10), đảng viên(11) ngày càng đi vào thực chất.  

Đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định số 170, 171, 173-

QĐ/TW, ngày 11/3/3013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm 

vụ, mối quan hệ công tác của các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và việc kết nạp lại đảng viên, kết nạp 

quần chúng vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Đã ban hành Kế hoạch 

số 74-KH/TU, ngày 27/6/2013 thực hiện thí điểm chủ trương kết nạp những 

người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng và đã kết nạp 01 

đảng viên là chủ doanh nghiệp vào đảng. Ra quyết định bàn giao, tiếp nhận các 

chi bộ để thành lập Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh và chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần xăng dầu Bình Thuận về trực 

thuộc Đảng bộ Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đã đánh giá tình hình, kết 

quả hoạt động của các đảng bộ khối cấp huyện; trên cơ sở đó, ban hành báo sơ 

kết 03 năm xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ 

sở Đảng và đề xuất Ban Tổ chức trung ương Đảng cho ý kiến về mô hình tổ 

chức, hoạt động của các đảng bộ khối trong thời gian tới. 

Đã ra quyết định tặng huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên cao tuổi 

đảng, phát 1240 thẻ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan 

tâm chỉ đạo, đạt kết quả(12) gắn với việc chấn chỉnh những vi phạm trong công 

tác phát triển đảng viên(13). 

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng 

thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng 

3.1- Kết quả thực hiện Điều 30 - Điều lệ Đảng 

3.1.1. Công tác kiểm tra 

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.371 lượt tổ chức đảng (tăng 407 tổ 

chức đảng) và 1.996 đảng viên (tăng 706 đảng viên so năm 2012), trong đó:  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 75 lượt tổ chức đảng và 66 

đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục 

                                           
(10) Trong năm 2013, toàn đảng bộ có 495 cơ sở đảng được đánh giá chất lượng (chiếm tỷ lệ 98,21%); trong đó 

có 224 cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, chiếm 45,25% (giảm 2,27% so với năm 2012), 94 cơ sở đảng 

xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 18,99% (tăng 0,97% so với năm 2012), 162 cơ sở đảng hoàn thành 

nhiệm vụ, chiếm 32,73% (giảm 0,34% so với năm 2012), 15 cơ sở đảng xếp loại yếu kém, chiếm 3,03% (tăng 

1,64% so với năm 2012). 
(11) Trong năm 2013, toàn đảng bộ có 24.930 đảng viên được đánh giá chất lượng, chiếm 93,99%; trong đó, 

2.223 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 8,92% (tăng 0,12%), 17.949 đảng viên đủ tư 

cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,04% (tăng 1,44%), 4.496 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 

chiếm 18,03% (giảm 1,92%), 252 đảng viên xếp loại vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 

1,01% (tăng 0,35% so với năm 2012). 
(12) Trong năm 2013, toàn tỉnh đã kết nạp 1.566 đảng viên, vượt hơn 11,8% kế hoạch năm. 
(13) Đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kết nạp đảng viên mới sai quy định 

của Đảng bộ thành phố Phan Thiết và ban hành Quyết định số 828-QĐ/TU, ngày 01/4/2013 thi hành kỷ luật đối 

với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết bằng hình thức “khiển trách”. 



318-BC/TU 
9 

những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh 

thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); về công tác kiểm tra của tổ chức đảng 

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 

và trách nhiệm nêu gương(14) của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp; về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ 

chức rà soát tự kiểm tra việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 

và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng theo đúng quy định. 

Các cấp ủy trực thuộc và cơ sở đã kiểm tra 1.296 lượt tổ chức đảng về thực 

hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã được kết luận và thực hiện 

những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI); về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong tình hình mới; việc 

chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kiểm tra 1.930 đảng viên 

về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức lối sống; việc 

thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…; qua kiểm tra, phát hiện 33 đảng viên có khuyết 

điểm, vi phạm; trong đó, phải thi hành và đã thi hành kỷ luật 05 đảng viên. 

3.1.2. Công tác giám sát 

Ngoài việc phân công nhiệm vụ giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 653 tổ chức đảng 

(tăng 492 tổ chức đảng) và 569 đảng viên (tăng 212 đảng viên so với năm 

2012), trong đó: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát 28 lượt tổ chức đảng về nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ; về thực hiện việc xây dựng nông thôn mới. 

Các cấp ủy trực thuộc và cơ sở đã giám sát 625 tổ chức đảng và 569 đảng 

viên. Tập trung vào các nội dung: Về tình hình quản lý, sử dụng diện tích đất 

lâm nghiệp điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; về nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ; về chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước; phát triển đảng viên; tình hình thực hiện các 

nguồn vốn tín chấp…Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 17 

đảng viên. 

Nhìn chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đạt được kết quả khá toàn 

                                           
(14) theo Quy định số 101-QĐ/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). 
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diện; nội dung kiểm tra, giám sát có chú ý đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là 

tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khắc 

phục các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), chú trọng những lĩnh 

vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời, đã tăng cường kiểm tra, giám sát 

đối với người đứng đầu… Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy địa phương; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống 

của cán bộ, đảng viên.  

Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình của một số đoàn kiểm tra, giám sát có 

lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả chưa cao; công tác tự kiểm tra và 

báo cáo kết quả tự kiểm tra, báo cáo sơ, tổng kết định kỳ theo yêu cầu của cấp 

ủy cấp trên còn chậm so thời gian quy định.  

3.2- Kết quả thực hiện Điều 32 - Điều lệ Đảng 

3.2.1. Về công tác kiểm tra: Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 

16 tổ chức đảng và 166 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 16 

tổ chức đảng và 150 đảng viên có vi phạm(15). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật đối với 423 lượt tổ chức đảng(16). Đã 

giải quyết xong 3/3 trường hợp tổ chức đảng và 46/49 trường hợp đảng viên bị 

tố cáo(17). Giải quyết và tham mưu cấp uỷ giải quyết 7/8 trường hợp đảng viên 

khiếu nại kỷ luật đảng; qua giải quyết, có 01 trường hợp xóa hình thức kỷ luật. 

Kiểm tra tài chính đảng đối với 24 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã đề nghị thu hồi 

trên 221.149.000 đồng chi không đúng theo Quy định số 2701-QĐ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 

537 tổ chức đảng, đã phát hiện 21 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức 

phải thi hành kỷ luật (đã đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm và truy thu đảng 

phí số tiền 18.440.000 đồng) và 01 đảng viên vi phạm (đã thi hành kỷ luật).  

3.2.2. Công tác giám sát: Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát 

231 tổ chức đảng và 577 đảng viên; qua đó, đã chuyển kiểm tra có dấu hiệu vi 

phạm 04 đảng viên. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện việc 

giám sát thường xuyên; từng thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bám sát địa 

bàn, lĩnh vực được phân công để nắm thông tin về các vấn đề nổi cộm, bức xúc, 

các vấn đề nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác kiểm 

                                           
(15) Trong đó, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 119 đảng viên, đã xử lý và tham mưu cấp uỷ xử lý kỷ luật 

5 tổ chức đảng và 96 đảng viên, số còn lại đang tiến hành theo quy trình. 
(16) Trong đó, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 389 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ 

luật 34 tổ chức đảng. 
(17) Kết quả: 01 trường hợp tổ chức đảng chưa có cơ sở để kết luận, 02 trường hợp còn lại đang xem xét theo quy 

trình, 14 trường hợp đảng viên phải thi hành kỷ luật, đã xử lý kỷ luật 11 trường hợp. 
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tra; ủy ban kiểm tra các cấp thông qua việc tham dự các cuộc họp thường kỳ, đột 

xuất của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và qua nghiên cứu chương trình, kế hoạch, 

chỉ thị, nghị quyết, báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới…, đã nhắc nhở, 

cảnh báo tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc 

phục những yếu kém, khuyết điểm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. 

Nhìn chung, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 - Điều lệ Đảng 

khá toàn diện, nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu công tác xây dựng 

Đảng và nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung kiểm tra, giám sát 

việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là 

việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Một số nơi thực hiện tốt công tác kiểm tra tổ 

chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, việc giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, kiểm tra tài chính cấp uỷ cùng cấp 

từng bước được quan tâm; công tác giám sát ngày càng được tăng cường, mở 

rộng và có chuyển biến tích cực, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm; việc thi 

hành kỷ luật được kịp thời, cơ bản đúng phương hướng, phương châm. Chế độ 

thông tin báo cáo kể cả định kỳ và đột xuất lên Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và cấp 

uỷ cùng cấp có chú ý quan tâm và thực hiện nề nếp hơn. 

Tuy nhiên, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

chưa nhiều, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí còn hạn 

chế, đối tượng kiểm tra là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp 

quản lý còn ít; tiến độ giải quyết, kết luận một số vụ việc phát sinh còn chậm; 

công tác giám sát kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra tuy có quan tâm 

nhưng chưa đúng mức. Việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ tuy có nghiêm 

túc hơn về mặt thời gian nhưng nhìn chung chất lượng báo cáo vẫn còn hạn chế, 

còn nặng về liệt kê số liệu, chưa phân tích đánh giá tình hình làm ảnh hưởng 

không ít đến chất lượng công tác tham mưu tổng hợp báo cáo… 

3.3- Về thi hành kỷ luật Đảng: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành 

kỷ luật 11 tổ chức đảng (khiển trách 10, cảnh cáo 01) do sai phạm(18). Đã thi 

hành kỷ luật 228 đảng viên vi phạm(19) gồm: khiển trách 126, cảnh cáo 74, cách 

chức 9, khai trừ 19 đảng viên; trong đó có 52 trường hợp xử lý hành chính, 11 

trường hợp phải xử lý pháp luật (có 4 trường hợp phạt tù) do sai phạm(20).  

                                           
(18) Về nội dung vi phạm: trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra công tác phát triển đảng viên mới phục vụ công 

tác giao quân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kỷ luật, kê khai tài sản không đúng 

quy định của Đảng và Nhà nước, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong đơn vị mình. 
(19) Trong đó, UBKT cấp tỉnh, huyện thi hành 57 đảng viên; cấp uỷ các cấp và chi bộ thi hành 171 đảng viên. 
(20) Nội dung sai phạm chủ yếu trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định hồ sơ, thủ tục đề nghị 

kết nạp đảng; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia 

đình; sử dụng chi tiêu tài chính, ngân sách trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng; sử dụng văn bằng chứng chỉ 
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4. Công tác vận động quần chúng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động 

quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến 

tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 

quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nổi rõ là: 

 4.1- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận 

Các cấp ủy đảng đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

trong công tác dân vận, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo 

và tiến hành kiểm tra tình hình, kết quả khắc phục những khuyết điểm đã được 

xác định sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chủ đề năm 2013; nêu cao trách nhiệm 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 

trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo tăng cường 

công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở các loại 

hình; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp giải quyết, tháo gỡ những 

vướng mắc và các vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp ở địa phương, cơ sở; quan 

tâm củng cố, kiện toàn cán bộ của Ban Dân vận, Khối Dân vận cơ sở; tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.  

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận(21); chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

và sơ kết, tổng kết việc thực hiện ở các cấp, các ngành trong tỉnh(22); đánh giá 

                                                                                                                                    
không hợp pháp; tham ô; cố ý làm trái, vi phạm đạo đức, tư cách của người đảng viên và những điều đảng viên 

không được làm… 
(21) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 về thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 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. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU, và Quy định số 919-

QĐ/TU, ngày 13/5/2013 về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo 

trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công văn số 1250-

CV/TU, ngày 07/8/2013 triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi 

làm việc ở các doanh nghiệp; Công văn số 1245-CV/TU, ngày 05/8/2013 triển khai Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW, ngày 

11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về “công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư”.  
(22) Sơ kết 03 năm (2010-2013) triển khai thực hiện Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 16/7/2010 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận; tổng kết 22 năm thực 

hiện Thông tri 03-TT/TW, ngày 07/10/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác đối với đồng 

bào Chăm; tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn"; sơ kết 5 năm (2008-2012) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sơ kết 3 năm (2010-2013) thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, 

ngày 26/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; sơ kết 03 năm (2010-2013) thực hiện Chỉ thị số 
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tình hình, kết quả công tác dân vận, công tác xây dựng hệ thống chính trị theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015; chỉ đạo tổ 

chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018; 

ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 27/6/2013 lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; chỉ đạo đại hội Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019; ban hành một số chỉ thị chuyên đề 

có liên quan đến công tác dân vận(23). 

 4.2- Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang 

 Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền quan 

tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến khá tích cực. Đoàn đại biểu Quốc 

hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại 

các địa phương trước và sau kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ 

chức tham vấn ý kiến nhân dân tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-

2015, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chính sách trên 

lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo... Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về 

công tác dân vận trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-

NQ/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp 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; có văn bản chỉ đạo 

triển khai thực hiện công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và 

thực hiện các dự án đầu tư phát triển (theo Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW, ngày 

11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương) và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp. Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực triển 

khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; tập trung thực hiện công tác bảo đảm 

                                                                                                                                    
03-CT/TU, ngày 29/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát 

huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây 

dựng giai cấp nông nhân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU, ngày 

16/3/2011 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015. Chỉ đạo kiểm tra việc 

thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU, ngày 03/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của Tỉnh 

ủy (khóa XI) về xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.  

(23) Như: Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh 

hoạt, công tác; Chỉ thị 34-CT/TU ngày 16/4/2013 về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu 

phố, thôn (bản); Chỉ thị 39-CT/TU, ngày 23/7/2013 về lãnh đạo phát động sâu rộng phong trào thi đua làm thủy 

lợi nhỏ; Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 16/8/2013 về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 
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an ninh trật tự, thực hiện chính sách an sinh xã hội(24); tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý 

thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; tăng cường các biện pháp thực hiện 

phòng, chống các dịch, bệnh ở người, cây trồng, vật nuôi; tập trung các nguồn 

lực để chống hạn, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong 

mùa khô(25), chủ động phòng chống lụt, bão; triển khai quyết liệt các biện pháp 

nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội trên địa bàn; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, 

quảng bá du lịch, thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; tập trung giải 

quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài(26). 

 Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh; thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo 

phối hợp công tác dân vận trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, an ninh - 

trật tự; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương 

trình phối hợp liên tịch về công tác dân vận(27).  

 Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tiếp tục được các cấp 

ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS các cấp và người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Ban 

chỉ đạo thực hiện QCDCCS các cấp, các ngành được quan tâm củng cố, kiện 

toàn và tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các 

cơ quan, đơn vị(28). Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức 

Hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

các Nghị định số 07, 71, 87 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ.  

                                           
(24) Giải quyết việc làm cho 24.000 lao động, đạt 100% kế hoạch; cấp 77.022 thẻ BHYT cho người nghèo và 8.566 thẻ 

BHYT cho người cận nghèo; trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho 29.255 đối tượng với tổng kinh phí hơn 48 

tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 17.380 hộ nghèo với kinh phí thực hiện là 4,7 tỷ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo 

11,8 tỷ đồng, vượt hơn 18% so với kế hoạch năm; toàn tỉnh giảm 1,5% hộ nghèo; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

6,7 tỷ đồng; phê duyệt hỗ trợ xây dựng 1.214 nhà ở (314 hộ xây mới; 900 hộ nâng cấp, sửa chữa) cho các gia đình co 

công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2014. 
(25) Thông nước kỹ thuật 7,5 km tuyến kênh dẫn nước từ Hồ Sông Móng về Hồ Đu Đủ (Hàm Thuận Nam); xả 

nước Hồ Sông Dinh 3 (Hàm Tân) cung cấp nước cho Thị xã La Gi và tiếp tục thi công công trình... 
(26) Vụ một số hộ dân ở xã Tân Phúc và thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân) khiếu nại đền bù, thu hồi đất xây dựng Hồ chứa 

nước Sông Dinh 3; vận động thành công việc di dời để xây dựng chợ Phan Thiết mới. Đã giải quyết xong 5/5 vụ theo 

Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ,  trong đó đã thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 

4/5 vụ. Đã tổ chức đối thoại 22 vụ/58 vụ; qua đối thoại, vận động đã giải quyết dứt điểm 22 vụ, đã ra thông báo chấm 

dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 17 vụ. 
(27) Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình 

hình mới”; Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 08-NQ/TU, ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/BBT, ngày 01/12/2011 

của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong tình hình mới”; sơ kết 03 năm Chỉ thị số 48-CT/TW và Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy trong tình hình mới.  
(28) Ban chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra 15/15 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; BCĐ các huyện, thị, thành ủy đã 

kiểm tra 123 đơn vị; các sở, ban, ngành kiểm tra 66 đơn vị. 
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 4.3- Công tác dân tộc, tôn giáo 

4.3.1. Công tác dân tộc: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tổ chức sơ 

kết 02 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

xây dựng, phát triển toàn diện dân sinh kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số; ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các Kết luận số 68, 69 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác người Hoa trong tình hình mới. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt các chủ trương, chính sách dân 

tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư phát triển dân 

sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29). Tiếp tục thực hiện 

chính sách đầu tư ứng trước, trợ giá, trợ cước vận chuyển, tổ chức thu mua và 

cung ứng các loại giống, vật tư hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 

cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số vốn trên 34 tỷ đồng(30); Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã tổ chức kết 

nghĩa với 08 xã và 01 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

4.3.2. Công tác tôn giáo: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày càng quan tâm chỉ 

đạo các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, nhất là công tác quản lý nhà nước 

đối với các hoạt động tôn giáo; nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài và mới 

phát sinh được tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Tổ chức triển khai, sơ, tổng 

kết kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ về 

công tác tôn giáo(31). Các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tích cực 

phối hợp nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết 

kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo(32); hướng dẫn, tạo điều 

kiện để các tôn giáo hoạt động theo chương trình đăng ký; kết hợp đấu tranh ngăn 

                                           
(29) Tổ chức họp mặt, thăm hỏi các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc nhân dịp 

lễ, tết nguyên đán, tết truyền thống; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2014, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, đánh giá 

việc thực hiện các chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp xây dựng Đề án 

chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiếu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc 

biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2015; phối hợp Sở 

Tư pháp ký kết liên tịch kế hoạch tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh giai đoạn 2013 - 

2017; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai kế hoạch về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Bình Thuận, giai đoạn 2012 – 2015.... 
(30) Trong đó: nguồn vốn thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 

toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn trên 10 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạh; chính sách định canh định cư theo Quyết 

định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ cho 33.759 khẩu/8.754 hộ theo chính sách 

hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 

của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí thực hiện trên 2,7 tỷ đồng; tổ chức đăng ký hợp đồng đầu tư ứng trước 

với tổng trị giá trên 22,2 tỷ đồng (bắp lai: 2.235 hộ/3.963 ha; lúa nước: 287 hộ/ 204,05 ha; cung ứng 67 tấn bắp 

giống, 61 tấn lúa giống, 1.803 tấn phân hóa học, 53 tấn thuốc bảo vệ thực vật và 66 tấn gạo ăn...) 
(31) Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/02/2013 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 

18/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; triển khai Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa. 
(32) Đã xem xét giải quyết 36 trường hợp trong các tôn giáo có nhu cầu về đất, xây dựng và hợp thức hóa cơ sở 

thờ tự. 
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chặn, xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Ban chỉ đạo công 

tác tôn giáo các cấp đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, tham mưu cấp ủy có chủ 

trương chỉ đạo, giải quyết những vụ việc nổi cộm trong các tôn giáo; kịp thời thăm 

hỏi, động viên các cơ sở thờ tự, chức sắc các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng. 

4.4- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội 

Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể ngày càng chú ý đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động. Đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm  

năm 2013 do cấp ủy giao ngay từ đầu năm; tiếp tục hướng mạnh các hoạt động 

về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 

hội viên; phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương liên quan đến công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc các Chỉ 

thị số 27, 30 và 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc triển khai chuyên 

đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; tích cực 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước(33), xây dựng, nhân 

rộng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường ở các 

thôn, khu phố, địa bàn dân cư, tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi); tích cực đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội nhân đạo(34); tăng cường củng cố tổ 

chức, phát triển đoàn viên, hội viên(35). Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu 

Công đoàn tỉnh Bình Thuận và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 

2013 - 2018; đang chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm 

kỳ 2014 - 2019. 

 Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành triển khai thực hiện 

các văn bản, các ý kiến chỉ đạo của tỉnh về công tác vận động quần chúng còn 

chậm, chưa sát hợp với tình hình thực tế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và phong trào quần 

chúng một số nơi chưa đều, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế; công tác nắm 

thông tin, phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những tâm tư, 

                                           
(33) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XI); tuyên truyền, phổ biến trong công nhân, viên chức, lao động về Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Hội Nông 

dân các cấp (nhiệm kỳ 2013-2018); về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Lào, Campuchia.... 
(34) Tổ chức thăm, tặng 151.877 suất quà, trị giá 40,63 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên 

khó khăn, học sinh nghèo..; vận động hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 301 nhà ở cho hộ nghèo, hội viên khó khăn về nhà ở, trị giá 

7,525 tỷ đồng. Vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu nhân đạo được 2.203 đơn vị máu. 
(35) Thành lập mới 63 tổ chức cơ sở (Hội Cựu chiến binh: 7; Liên đoàn Lao động tỉnh: 19; Tỉnh Đoàn Thanh niên: 37), trong 

đó có 27 tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Liên đoàn Lao động tỉnh: 12; Tỉnh Đoàn Thanh niên: 15). Phát triển mới 29.942 

hội viên, đoàn viên (Hội Liên hiệp Phụ nữ: 2.132; Hội Nông dân: 4.504; Liên đoàn Lao động: 2.128; Tỉnh Đoàn: 15.905; 

Cựu chiến binh: 697; Hội Chữ thập đỏ: 325; Hội Cựu Thanh niên xung phong: 215; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin: 

165; Hội Người cao tuổi: 3.868; Hội Đông y: 03).  



318-BC/TU 
17 

nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc, 

có nơi chưa sâu sát, thiếu kịp thời; việc tuyên truyền, vận động và tham gia giải 

quyết những vụ việc nổi cộm đạt kết quả chưa cao. 

 5. Đánh giá chung 

Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013 đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện, đã góp phần 

quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh của địa phương gắn với tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XI). Nổi rõ là: Công tác chính trị, tư tưởng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Trung ương, tập trung quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc “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); 

tăng cường các biện pháp nắm tình hình tư tưởng nội bộ và dư luận xã hội. Công 

tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành được 

quan tâm củng cố, kiện toàn. Đội ngũ đảng viên tiếp tục phát triển về số lượng, chất 

lượng tiếp tục được nâng lên. Nội dung sinh hoạt chi bộ tiếp tục được đổi mới, 

công tác đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển 

biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ngày càng chú 

trọng thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng…; những hành vi vi phạm 

của tổ chức Đảng và đảng viên đã được chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng 

tính chất, mức độ vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Công 

tác vận động quần chúng đã đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt, góp phần củng 

cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, 

thúc đẩy các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, đẩy mạnh các phong trào hành động 

cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2013 

của Đảng bộ vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế; đáng chú ý là: Công tác 

tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chính sách, 

pháp luật của Nhà nước còn hạn chế ; việc rà soát, xây dựng, ban hành quy định 

về chuẩn mực đạo đức, việc nêu gương và gương mẫu thực hiện theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh có nơi, nhất là ở cơ sở lúng túng. Năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của 

một bộ phận đảng viên còn yếu; sự chuyển biến qua kiểm điểm theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay” chưa đều trong toàn Đảng bộ, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, 

viên chức chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; một số 

ít cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc 
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kém, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát có nơi thiếu chủ động, cấp ủy cơ sở và chi bộ nhiều nơi còn lúng túng trong 

thực hiện nhiệm vụ giám sát; một số cuộc kiểm tra, giám sát triển khai còn chậm, 

chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực nhạy 

cảm, dễ xảy ra tiêu cực và người đứng đầu chưa nhiều; đa số các cấp ủy chưa làm 

tốt công tác tự kiểm tra; tiến độ giải quyết đơn, thư tố cáo có trường hợp còn 

chậm. Chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn thấp; phong trào quần 

chúng một số nơi phát triển chưa đều, còn hình thức; công tác nắm bắt, tham 

mưu, giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân và 

những vấn đề bức xúc nổi lên có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tham gia tuyên 

truyền, vận động, giải quyết một số vụ việc nổi cộm, nhất là trong lĩnh vực tôn 

giáo, dân tộc chưa đạt yêu cầu đề ra. 

* Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm, hạn chế nêu trên là do:  

- Nhận thức của một số cấp ủy về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây 

dựng Đảng và công tác vận động quần chúng chưa đầy đủ, nên chưa tập trung 

đúng mức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; một số cơ quan tham mưu chưa phát 

huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phối hợp chưa chặt chẽ, 

đồng bộ trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng 

và vận động quần chúng.  

- Trình độ, năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng ở một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên 

còn hạn chế. 

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

đoàn thể chính trị - xã hội tuy có bước đổi mới, nhưng chưa đồng bộ và toàn diện. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014 

1. Phương hướng chung 

Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đi đôi với triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên trong xã 

hội; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, ủng hộ ngày càng cao trong 

cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

chủ yếu năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XII. Đồng thời, lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ 

các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
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2. Một số mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị 

quyết của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Phấn đấu tỷ 

lệ đảng viên, cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng đạt từ 95% trở lên. 

- Phấn đấu kết nạp 1.400 đảng viên mới đảm bảo chất lượng; giảm 6/8 

thôn, khu phố chưa có chi bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể 

nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung khắc phục 

tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nâng tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững 

mạnh bảo đảm đúng thực chất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ 

phát sinh tiêu cực (công tác cán bộ, lĩnh vực đất đai, tài chính, dân tộc, tôn 

giáo...) và giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phấn đấu có 80% tổ chức cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh, đúng thực chất; tập hợp 75 - 80% quần 

chúng vào các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tùy theo tính chất của từng tổ chức, 

phấn đấu xây dựng cốt cán chính trị đạt từ 1 - 5% so với tổng số đoàn viên, hội 

viên bảo đảm chất lượng. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể  

3.1-  Công tác tư tưởng 

- Tiếp tục đánh giá, nhân rộng việc đổi mới phương pháp học tập, quán 

triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của 

Đảng, trước hết là ở cấp xã. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Tập trung chỉ đạo, xác 

định rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội để tập trung lãnh đạo phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan 

báo chí bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; làm tốt công tác thông tin hai chiều; tiếp 

tục đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung 

ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tuyên giáo. 

- Tăng cường thực hiện tốt 03 đề án: “Tăng cường công tác nghiên cứu, 

nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo tỉnh Bình 

Thuận”; “Xây dựng mô hình tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm 
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Bồi dưỡng chính trị cấp huyện”; thực hiện thí điểm “Mô hình chi bộ làm tốt 

công tác tư tưởng” gắn với tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên các cấp, 

tuyên truyền viên cơ sở và lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội. 

3.2- Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 21-NQ/TU, 

ngày 07/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Kết luận 

số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung 

ương đến cơ sở”.   

- Triển khai thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (sau khi có quy định, hướng dẫn của 

Trung ương). 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; thẩm định quy 

hoạch  cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 của các địa phương, đơn vị. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng 

viên mới bảo đảm chất lượng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh tiêu chí đánh 

giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm trong từng loại hình; có giải 

pháp khắc phục những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.   

- Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  

3.3- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

- Tập trung kiểm tra những khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ 

ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI) gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm 

lãnh đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung 

trước hết vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. 

 - Tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chế độ tự kiểm tra, 

phát hiện và xử lý tiêu cực của tổ chức đảng ở cơ sỏ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp 

của Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp theo quy định. 

3.4- Công tác vận động quần chúng 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-

NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực 

hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung 
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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; trọng tâm là tăng cường công tác dân 

vận của chính quyền.   

 - Tổ chức sơ kết, tổng kết một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về 

công tác dân vận theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời sơ kết 05 năm thực 

hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội.    

 - Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy đúng mức vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây 

dựng Đảng, chính quyền và chăm lo đời sống cho nhân dân. Ban hành Quy chế 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã 

hội trong tỉnh; cơ chế để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp trong tỉnh và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Quy chế 

nhân dân giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí. 

 - Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp trong tỉnh; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.   

 - Nắm chắc tình tình, tư tưởng, tâm trạng và các vấn đề bức xúc nổi lên 

trong nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong công tác 

vận động quần chúng; kịp thời báo cáo, đề xuất chỉ đạo giải quyết những vấn đề 

nảy sinh (nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn) 

không để phát sinh điểm nóng. 

 - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo 

công tác dân vận trên các lĩnh vực; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ 

cán bộ làm công tác dân vận các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Khối 

Dân vận cơ sở, Tổ dân vận thôn (khu phố)./. 
 

Nơi nhận:        

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III; 

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng + Vụ VII; 

- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78; 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; 

- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng; 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.          

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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