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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng    năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về 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; 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 của Ban Chấp hành Trung ương;  

Thực hiện Công văn số 340-CV/BCSĐ ngày 26/4/2022 của Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU 

ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, tự kiểm tra 

việc triển khai 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; 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 của Ban Chấp 

hành Trung ương của cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý (nếu có);  

Việc kiểm tra phải đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch số 125-

KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, tổng hợp và 

xác lập báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo và các Phụ lục 

thống kê tương ứng kèm theo Kế hoạch số 125-KH/TU nêu trên; gửi về Sở Nội 

vụ trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp. 

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 Công văn này; đồng thời 
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tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện nội dung nêu trên trước ngày 

16/5/2022. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng - triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy; do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đầy đủ, chất lượng, 

đúng thời hạn theo yêu cầu tại khoản 1 Công văn này. Trường hợp cơ quan, đơn vị, 

địa phương báo cáo không đảm bảo đầy đủ, chất lượng và thời hạn theo yêu cầu; 

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, 

đánh giá xếp loại và xét thi đua - khen thưởng trong năm 2022 phù hợp theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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