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- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 509-TB/TU, ngày 11/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định số 109-

QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW. Ban 

Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng huyện, các Chi bộ, Đảng bộ 

trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị 

quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 

21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy 

lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra 

của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, 

đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 

101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, 

ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường 

trách nhiệm nêu gương. Tăng cường hơn nữa vai trò của Cấp ủy, nhất là người 

đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện. 

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng 

viên nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW 
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của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); coi việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, 

vừa cơ bản, vừa lâu dài. 

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị, Nghị quyết gắn với 

các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng 

nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Lựa chọn những vấn đề khó, bức xúc để 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ 

chức, cá nhân và tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch, Quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xác 

minh, giải quyết kịp thời các vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, không để kéo 

dài. Tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo 

đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận 

tụy, liêm chính, gần dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. 

5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; chú trọng sinh hoạt tư tưởng, chính 

trị trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình 

và phê bình trong sinh hoạt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy 

thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

cán bộ, đảng viên. 

Từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn 

luyện, học tập, công tác, nâng cao tính tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa để 

ngày càng hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong 

sạch vững mạnh.  

6. Tăng cường việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính 

quyền các cấp với Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Quan 

tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kết luận số 21-

KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gắn với Chỉ 

thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương, Tỉnh 

ủy, Huyện ủy. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để kịp thời phát 

hiện và xử lý những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
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đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. 

8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả, cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, 

khen thưởng, nhân rộng, đồng thời đấu tranh với bệnh thành tích, phô trương, hình 

thức, gây lãng phí. 

 9. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng Huyện 

ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo 

Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 Đề nghị các Ban đảng Huyện ủy, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc triển khai 

thực hiện tốt nội dung công văn này. 

 
 

Nơi nhận:   

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

                     

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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