TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 25-CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 19 tháng 5 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

------1. Tháng 5
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Nghe và cho ý kiến về:
+ Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị,
ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
+ Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm (đường Hùng Vương, đường
Lê Duẩn và phương án triển khai dự án kè chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến
đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty).
+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.
+ Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh
năm 2016 – 2020.
- Chỉ đạo giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành
động số 28- NQ/TU ngày 28/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XII) thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về
tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma
túy trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 38-NQ/TU ngày
07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW
ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.
2. Tháng 6
2.1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các bước của công tác quy hoạch Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo giám sát việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đối thoại trực
tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện
nhiệm vụ.
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- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 (khoá XII).
- Thông qua Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của
Thường trực Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh) (theo Quy
định số 42-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng).
- Nghe báo cáo chuyên đề: Các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh (giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).
2.2. Tỉnh uỷ:
- Nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,
công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, ban hành Kết luận
về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
- Ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung
ương: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về sắp
xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; về tiếp tục đổi mới
cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân (Giao
Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung,
điều chỉnh) (theo Quy định số 42-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng).
3. Tháng 7
3.1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Triển khai thực hiện các bước của công tác quy hoạch Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt
của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch.
- Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày
08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
- Nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) 6 tháng đầu năm 2017.
3.2. Tỉnh uỷ: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch Tỉnh
uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung).
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4. Tháng 8
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Triển khai thực hiện các bước của công tác quy hoạch Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) theo Kế hoạch và thông qua kế hoạch luân chuyển, đào
tạo cán bộ theo quy hoạch.
- Chỉ đạo Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành
động số 09- NQ/TU, ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XII) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về định
hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với các hội quần chúng
- Nghe báo cáo chuyên đề về công tác cải cách hành chính (giao Ban cán
sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung).
5. Tháng 9
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
- Chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 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.
- Tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày
17/4/2008 (khoá XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số
22- NQ/TW ngày 30/01/2008 (khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
“về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
- Nghe báo cáo chuyên đề: Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh huy động
các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.
6. Tháng 10
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Nghe và cho ý kiến về:
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –
an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng năm 2017, những
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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+ Tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí 9 tháng năm 2017.
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đăng ký báo cáo với tập thể Bộ Chính trị về tình
hình, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe và cho ý kiến về chuyên đề: Tăng cường
các giải pháp ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ (Ban
Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).
7. Tháng 11
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Kiểm điểm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác
xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017.
- Nghe báo cáo 02 chuyên đề:
+ Việc đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp và phát triển nông
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
+ Các giải pháp đấu tranh phòng, chống và kiềm chế các loại tệ nạn xã hội,
nhất là nạn ma tuý trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
(Giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị)
8. Tháng 12
8.1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).
- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017.
8.2. Tỉnh uỷ :
- Ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung
ương về:
(1) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
(2) Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự
nghiệp công lập.
(3) Về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số
trong tình hình mới.
Nội dung (1) do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu; nội dung (2) và (3) do
Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu.
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- Kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây
dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017, ban hành Kết luận về nhiệm vụ năm 2018.
* Các nội dung về công tác cán bộ thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ
họp bàn vào thời điểm thích hợp.
Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ
điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình công tác năm 2017 cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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Huỳnh Thanh Cảnh

