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Kính gửi: - Các Ban Đảng huyện, 

- Mặt trận và các đoàn thể- chính trị xã hội huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 510-TB/TU, ngày 13/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, 

ngày 21/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, miền núi tỉnh Ninh Thuận, giai 

đoạn đến 2015 và những năm tiếp theo; 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 quán triệt sâu kỹ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, 

ngày 21/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 

16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, về tăng cường củng cố xây dựng 

tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngủ đảng viên trong giai đoạn mới;   

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định 

hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh.  

2. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của Cấp ủy, Bí thư Cấp ủy cơ sở, bảo 

đảm phát huy vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Thực hiện 

nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ 

cương, đoàn kết trong Đảng. Kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp 

với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với chương trình mục xây 

dựng nông thôn mới, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở 

Đảng.   

3. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Cấp ủy, tăng cường 

sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt Chi bộ phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 

chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất 

lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin, 

phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, 
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chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; 

lắng nghe ý kiến và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên và Nhân 

dân.  

4. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên, trong đó chú trọng kết nạp quần 

chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, đoàn viên, hội viên ưu tú trong các đoàn 

thể, cán bộ trực tiếp tham gia công tác ở địa bàn dân cư. Quan tâm công tác giáo 

dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi, tự sửa”, của đảng viên. 

5. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra chi bộ, đảng viên thực 

hiện chế độ sinh hoạt đảng, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng 

viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không 

hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh 

hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảng viên 

thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Khắc phục triệt để trình trạng nể nang, né tránh trong 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình. 

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giám sát,  

đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong 

trào thi đua trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm xây 

dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nguồn 

cán bộ cho cấp ủy cơ sở. 

7. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cho cán bộ cơ 

sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có 

phẩm chất đạo đức, kiến thức, năng lực và kỹ năng làm việc, có tinh thần trách 

nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.  

8. Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc 

trưởng ban công tác Mặt trận. Tiếp tục nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên; chú 

trọng lựa chọn đảng viên hưu trí, cựu chiến binh, người uy tín, năng lực để Nhân 

dân bầu làm trưởng thôn. 

9. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng; kết hợp 

kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát chuyên đề. Tiếp tục đổi 

mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng 

viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hằng năm. 

10. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những mặt hạn chế ở cơ 

sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong 

việc vận động Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư. Kịp 

thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng 

viên có thành tích xuất sắc và phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng. 
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11. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên 

truyền, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong sinh hoạt Chi bộ để nâng cao nhận 

thức cho đảng viên, cán bộ, công chức ở cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư 

luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng trước những vấn đề 

phát sinh. 

12. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Huyện 

ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, 

định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 Đề nghị các Ban Đảng huyện, 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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