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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. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng 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” (sau 

đây viết tắt là Kết luận số 21-KL/TW);  

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương để phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 

10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 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” và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV (hoàn thành trong quý I/2022 và đảm bảo phù hợp 

với Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

b) Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và 

hành động của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc nghiên 

cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, 

công chức, viên chức; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định 

kỳ, thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (thực 

hiện thường xuyên). 
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c) Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ 

sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành 

động của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 

của  cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (nếu có); kịp 

thời chỉ đạo, chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận 

số 21-KL/TW (thực hiện hằng năm từ năm 2022). 

d) Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình gắn với việc tu dưỡng, rèn 

luyện, nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Những nơi có biểu hiện mất 

đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện 

suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp 

phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế 

hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chú trọng kiểm tra, 

giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của đơn vị cấp dưới và tổ chức, cá 

nhân có liên quan (thực hiện hằng năm). 

đ) Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên 

tắc tập trung dân chủ; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, 

mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục 

bộ, lợi ích nhóm (thực hiện thường xuyên). 

e) Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sơ kết, tổng kết việc triển khai thực 

hiện và rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến các 

nội dung của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu; 

công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong 

công tác cán bộ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ 

chốt không phải là người địa phương (thực hiện từ năm 2022). 

g) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện và phối hợp  góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra các cấp. Tập trung xử lý dứt 

điểm những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, 

lãng phí lớn ngân sách, tài sản Nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã 

hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu 

hồi tài sản thất thoát; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

(thực hiện thường xuyên). 

h) Tập trung rà soát, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng bảo 

đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích 

cực tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích 
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nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng các văn bản 

quy phạm pháp luật (thực hiện thường xuyên). 

i) Nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật và quản lý Nhà nước trên tất cả 

các lĩnh vực; chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư 

công, xây dựng, đất đai, tài nguyên, ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh 

nghiệp Nhà nước, ... để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tạo sự thống nhất, khả 

thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. 

k) Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Trước mắt, thực hiện tốt các 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung 

khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống 

Nhân dân. 

l) Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm 

chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển của tỉnh; Xây dựng nền 

hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, 

hiện đại, trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực thi 

đạo đức, văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những 

lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “'tự chuyển hóa”, vi phạm pháp 

luật. 

m) Giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, 

tập trung đông người; xử lý có hiệu quả những vụ việc tồn đọng, phức tạp, gây bức 

xúc trong dư luận, các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thất thoát vốn, tài sản của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước và các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung 

ương và của Tỉnh. 

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết việc thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, 

Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập - theo yêu 

cầu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thí điểm thi tuyển, bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng trong hệ thống các cơ quan Nhà 

nước; sơ kết việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ (theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ) - theo yêu cầu, hướng dẫn của 

cấp có thẩm quyền. 
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- Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác dân vận 

trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương các cấp; đánh giá và công bố các chỉ số 

cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành 

chính Nhà nước. 

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện các nội dung nêu tại Công văn này. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện của các cơ quan, đơn vị (thông qua lồng ghép trong các cuộc thanh tra, 

kiểm tra công vụ hằng năm). Định kỳ hàng năm, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-

KL/TW theo thời gian quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên;  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - 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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