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Kính gởi: - Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,

Trong thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về 
công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các nguyên tắc tổ chức 
sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hầu hết cán bộ, 
đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng có quan điểm, lập trường tư tưởng 
chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó 
khăn, nỗ lực, cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ 
quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng một vài nơi chưa 
nghiêm, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề nâng lên chậm; thiếu chủ 
động trong nắm tình hình, giải quyết các vấn đề nội bộ; công tác giám sát một số nơi 
thực hiện chưa được thường xuyên; một số cán bộ vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của 
Nhà nước; trong đó, có cấp uỷ viên các cấp.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do : Người đứng đầu 
một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công 
tác xây dựng Đảng; ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tốt, trách nhiệm với công việc chưa cao, 
thiếu gương mẫu.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
của Đảng, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức 
đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và 
cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phân 
công công tác bảo đảm khoa học, hợp lý; làm việc theo chương trình, kế hoạch; chú 
trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tập trung xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, cơ quan, đơn vị.
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2. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình công 
tác; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; phát huy dân 
chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu theo quy 
định; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, 
nguyên tắc hoạt động của Đảng.

3. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị; các quy định về nêu gương, nhất là 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 Ưỷ viên Bộ Chính trị, ư ỷ  viên Ban Bí thư, Ưỷ viên Ban Chấp 
hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương về những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Ket luận số 
21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 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 hoá”; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực; xây dựng phong cách lãnh đạo gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, tôn 
trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, không thờ ơ vô 
cảm trước những khó khăn của nhân dân.

4. Tăng cường công tác nắm tình hình, định kỳ hoặc đột xuất chỉ đạo gợi ý 
kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có vấn đề về đoàn két nội bộ, phẩm chất đạo 
đức, lối sống; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất biếu 
dương, khen thưởng; đồng thời, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ 
luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, 
giúp việc Tỉnh uỷ theo dõi việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo về Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện.

Công văn này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.


