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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 714-CV/TU  
V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong,  

ý thức tổ chức kỷ luật 

 của đội ngũ cán bộ, đảng viên 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 03 tháng 5 năm 2017 

 

 

Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

   các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc. 

 

Từ đầu năm 2017 đến nay, đã liên tiếp xảy ra một số vụ việc cán bộ, công 

chức thiếu chuẩn mực trong tu dưỡng, giữ gìn đạo đức và tác phong công tác, 

tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức (sau đây gọi tắt là cán bộ, đảng viên) và gây bức xúc trong dư 

luận xã hội; ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của tỉnh nhà. Nguyên nhân chủ 

yếu là do việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức 

kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số cán bộ, đảng viên, 

kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số sở, ban, ngành của tỉnh còn hạn chế.  

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các 

đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 

- xã hội, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 

55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để 

tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 546-CV/TU, ngày 11/01/2017 về việc tăng 

cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phải xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm và tổ chức sinh hoạt trong tập thể cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, 

đoàn thể để rút kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết không để tái phạm.   

2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2017: “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống 

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

Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chú ý 

xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký làm theo của cá nhân bảo đảm đúng 

thực chất, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp 
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phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

3. Từng cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là 

người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đặc biệt, phải thực sự gương 

mẫu trong tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành tổ chức kỷ luật và 

quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương 

gắn với phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phấn đấu không để 

xảy ra sai sót, nhất là những sai sót ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân 

dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

4. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn 

này; định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ. 

Công văn này được phổ biến đến từng chi bộ, đoàn thể./. 
 
 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- Vụ II - Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


