TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 39-CTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 24 tháng 01 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
năm 2018

------1. Tháng 01
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018.
- Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chuyên đề: Đổi mới mô hình tăng
trưởng trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
tỉnh.
- Cho ý kiến về Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm
2018.
* Tỉnh ủy:
- Ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII);
- Nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.
2. Tháng 02
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ban hành kế hoạch luân
chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trong thời gian tới.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị gắn với triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị
số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
- Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ
Thành ủy Phan Thiết, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi.
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3. Tháng 3
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 3 tháng đầu
năm 2018.
- Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo:
+ Đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến
và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo Quyết
định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
+ Phương án rà soát, sắp xếp bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND các
cấp theo đúng quy định.
4. Tháng 4
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,
ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước”.
- Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025.
5. Tháng 5
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW,
ngày 03/6/2013 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”.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
- Tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2015-2020 (dự thảo báo cáo phục vụ tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể
Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
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* Tỉnh ủy
- Nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2015-2020.
6. Tháng 6
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Chỉ đạo việc học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế
hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7.
- Đánh giá 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 2018.
* Tỉnh ủy
- Ban hành các Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội
nghị Trung ương 7.
- Đánh giá 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 2018.
7. Tháng 7
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chuyên đề: Kết quả triển khai thực
hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát
triển du lịch đến năm 2020 và Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 07/7/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết
số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển du
lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Quy hoạch Khu du lịch
quốc gia Mũi Né và điểm du lịch quốc gia Phú Quý.
8. Tháng 8
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tỉnh Bình Thuận phát triển phát triển
nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.
- Chỉ đạo triển khai ý kiến kết luận của Bộ Chính trị sau khi làm việc với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW,
ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường
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sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
* Tỉnh ủy
- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát.
9. Tháng 9
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành
động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Tỉnh uỷ (khoá XIII) về triển khai thực
hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức
cạnh tranh của nền kinh tế.
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm
2018.
* Tỉnh ủy
- Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
10. Tháng 10
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tổ chức hội nghị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của
Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm 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).
- Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành
phố Phan Thiết đến năm 2040.
11. Tháng 11
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo:
+ Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của
tỉnh năm 2019.
+ Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương
và phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2019.
+ Định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức
phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2019.
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+ Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất
thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng
Đảng, công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
- Cho ý kiến về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh.
* Tỉnh ủy:
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây
dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018, ban hành Kết luận về những nhiệm vụ
trọng tâm năm 2019.
12. Tháng 12
* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018.
- Chỉ đạo việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung
ương 8 (khóa XII).
* Các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Tỉnh ủy phải trình Thường trực Tỉnh ủy trước 15 ngày tổ chức Hội nghị.
* 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 2018 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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