
  

       ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN TÂY HÒA                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /TB-UBND                            Tây Hòa,  ngày       tháng 7 năm 2022  

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW  
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 

  

Chiều ngày 27/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XIII về 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”;  

 - Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện và 

đồng chí Phan Công Trinh – Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo các Ban 
đảng Huyện ủy; Thành viên UBND huyện có mặt 13/15 đồng chí (vắng có phép 

02 đồng chí: Mai Ne – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Bùi Xuân Chiến 
– Trưởng Công an huyện); Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện. 

Qua nghiên cứu, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 
nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị; đồng chí Đỗ Văn Cấp - Chủ 

tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm mà Hội nghị đã chỉ ra; trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác, tư tưởng, chính trị; rèn luyện, tu dưỡng đạo 

đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân 
dân, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được 
xác định theo Kế hoạch số 116 – KH/HU, ngày 02/6/2022 của Huyện ủy; Kế 

hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện về triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 02/6/2022 của Huyện ủy về 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". 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị 
tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về việc nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời 
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phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, 
vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống; tạo niềm tin trong 

Đảng và Nhân dân. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp 
thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà 

bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Giữ gìn 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.  

4. Tăng cường công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ 

trong các Hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, 
chống chủ nghĩa cá nhân, các hiện tượng chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, lối 
làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ.  

- Thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chế độ tự phê bình và phê 

bình trong sinh hoạt đảng. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân 
chuyển cán bộ bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, 

toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước 
đo chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực 

tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tiêu cực trong 
công tác cán bộ như: chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp trong 

đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và có giải pháp để kịp thời sắp 
xếp, thay thế phù hợp đối với những người không đủ năng lực, không hoàn 
thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật và giảm sút về uy tín, không chờ hết nhiệm 

kỳ, hết tuổi công tác; góp phần củng cố niềm tin của đảng viên, của nhân dân 
đối với công tác cán bộ. 

5. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước; 
đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/HU, ngày 

08/10/2020 của Huyện uỷ; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2021 của 
UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về đẩy mạnh cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành 
chính của huyện. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và những vấn đề 
nhạy cảm, phức tạp. Chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan,  
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đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao... nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
sai phạm kịp thời, nghiêm túc đúng quy định; qua đó thay thế những cán bộ vi 

phạm. 

7. Giao Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện tiếp thu các ý kiến góp ý 
và ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ trì, hoàn chỉnh lại Báo cáo kiểm điểm; đồng 

thời, tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết 
điểm trong thời gian đến. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Hà Lương Đức 
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