
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH             
                                *                             Bình Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2018            
           Số 1162 - CV/ĐUK   
     Phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW 

 
 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở  

  
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu tại Công văn số 1325-

CV/TU, ngày 21/11/2018 về “triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các 

cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở thực hiện một số việc sau đây: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương” (gọi tắt là Quy định số 08-QĐi/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đến tất cả các tổ chức đảng và đảng viên 

trong chi, đảng bộ mình (Quy định số 08-QĐi/TW đã được đăng tải trên Website 

Đảng ủy Khối, địa chỉ http://dukccq.binhthuan.gov.vn, vào mục Tài liệu  Văn 

bản khác) và báo cáo kết quả phổ biến, quán triệt về Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) trong tháng 12/2018 theo mẫu gửi kèm. 

Cùng với thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối tại Công văn số 576-CV/ĐU, ngày 01/10/2012 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Quy định số 101- 

QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Công văn số 432-CV/ĐUK, 

ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tăng cường vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 

2. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương gắn với việc kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. 

Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, cấp uỷ cần liên hệ kiểm điểm, 

đánh giá tình hình thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 

trong chi bộ. Phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kịp thời 

chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 
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3. Triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số 

việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên phải 

gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ, trong báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) phải liên hệ, đánh giá việc thực hiện 

các quy định nêu trên của Trung ương Đảng và các văn bản của tổ chức đảng cấp 

trên. 

4. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện của tổ chức đảng cấp dưới và của cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ mình. 

5. Giao Ban Tổ chức Đảng uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

và định kỳ 6 tháng báo cáo Thường trực Đảng uỷ./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên,             
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Lưu VP, UBKT. (D-58b) 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Võ Duy Quý 

 

 

      
     
 
 

           



 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……………………            
                                 *                                                        Bình Thuận, ngày        tháng        năm 2018            
        Số         -BC/ĐU(CB)   
 

BÁO CÁO 
kết quả phổ biến, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  

“về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,  
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” 

  ------ 
 

Tên chi, đảng bộ Thời gian Hình thức tổ chức Báo cáo viên 
Số đảng viên 

được quán triệt/ 
Tổng số 

Số đảng viên 
chưa được quán 

triệt (Lý do) 

Ghi chú 

 
     

 

 
     

 

 
 
 Nơi nhận:               T/M CẤP ỦY  
- UBKT Đảng ủy Khối; 
-…   
 
 



 

 

* Ghi chú: Nếu đảng ủy cơ sở chỉ đạo cho các chi, đảng bộ trực thuộc tự tổ chức quán triệt thì báo cáo kết quả cụ thể từng đơn vị. 
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