
.        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
                                 *                                 Phan Thiết, ngày 16 tháng 11 năm 2016 
                     Số  203   - BC/ĐUK 
                    

 
BÁO CÁO 

về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012  
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016 của cơ quan Đảng ủy Khối  

 ----- 

 

Thực hiện tinh thần Văn bản số 3067/SNV-TTr, ngày 08/11/2016 của Sở Nội 
vụ; cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 27-
CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm 
và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công 
chức (CBCC) trong cơ quan Đảng ủy Khối năm 2016 như sau: 

 1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan trong việc tổ chức 
thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU. 

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 14/12/2012 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ 
giấc làm việc, ý thức chấp hành của đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan 
Đảng ủy Khối. Ngay đầu năm 2016, Thường trực Đảng ủy đã triển khai cho cán 
bộ, công chức bổ sung các nội dung đăng ký “Nêu gương” và “Gương mẫu thực 
hiện”gắn với thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU; ban hành Quy định số 413-
QĐ/ĐUK ngày 03/3/2016 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, nhân 
viên hợp đồng lao động cơ quan Đảng ủy Khối hàng năm, trong đó đã cụ thể hóa 
nhiều nội dung trong Chỉ thị số 27-CT/TU, ngoài ra trong các buổi sinh hoạt đầu 
tuần, giao ban và họp cơ quan hàng tháng thường xuyên chỉ đạo các ban, bộ phận 
quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở CBCC thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU và 
Quy tắc ứng xử (ban hành kèm theo Quyết định số 2526, ngày 07/10/2014 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy) và tổ chức tốt việc đánh giá kết quả việc chấp hành các 
quy định, quy chế, nội quy cơ quan, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng 
tháng, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm giờ giấc, trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức.  

2. Kết quả đạt được của hoạt động tự kiểm tra, giám sát của cơ quan 
trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy năm 2016. 

Để đánh giá đúng thực chất việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, trong năm 
Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ 
quan chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban, qua 
đó trong năm 2016 đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát việc chấp hành giờ giấc, 
nội quy, quy định của cơ quan đối với CBCC và giám sát việc thực hiện một số 
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nội dung tại Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng 
kinh phí tiết kiệm được của cơ quan, trong đó, Ban Thanh tra nhân đã cụ thể hóa 
xây dựng kế hoạch và đã tiến hành giám sát: Việc chấp hành giờ giấc làm việc và 
ý thức trách nhiệm trong cơ quan; việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm, việc chi 
tạm ứng và việc chi bồi dưỡng viết báo cáo. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung, 
cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc giờ giấc đúng theo quy 
định, có ý thức trách nhiệm trong công việc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao; việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm đã theo dõi việc nghỉ phép và việc trả 
phép của cán bộ, công chức, người lao động có sổ theo dõi chi tiết và cụ thể đảm 
bảo đúng quy định; việc chi tạm ứng đều thể hiện đầy đủ các chứng từ và mở sổ 
sách theo dõi cụ thể. Trong năm 2016 cơ quan Đảng ủy Khối chưa phát hiện cán 
bộ, công chức nào vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU. 

3. Đánh giá chung. 

Việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 
qua đối với cơ quan Đảng ủy Khối được thực thi một cách quyết liệt, nghiêm túc, 
tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức; việc chấp hành giờ 
giấc, tác phong làm việc và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của 
cán bộ, công chức cơ quan đã chuyển biến tích cực, khá rõ nét. Tình trạng cán bộ, 
công chức, viên chức uống rượu bia trong ngày làm việc hoặc la cà hàng quán, 
việc tiếp khách uống rượu, bia buổi trưa không có; các cuộc hội nghị, ngày kỷ 
niệm cũng được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận và công bằng chung cho từng cơ quan, 
đơn vị trong xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền cần phải có giải pháp và hình thức xử lý cụ thể để 
chỉ đạo thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của cơ quan Đảng ủy 
khối các cơ quan tỉnh. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức phát huy 
những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức đăng ký và thực hiện tốt việc “Nêu gương” của 
tập thể và “Gương mẫu thực hiện” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU đối 
với tập thể và cán bộ chủ chốt của cơ quan.  

- Duy trì việc phân công công việc hàng tuần, đánh giá, xếp loại cán bộ, công 
chức 6 tháng đầu năm đối với cán bộ, công chức để làm cơ sở đánh giá, phân loại 
cuối năm. Xử lý nghiêm túc đối với bất kỳ cán bộ, công chức nào có hành vi vi 
phạm Chỉ thị số 27-CT/TU và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức cơ quan. 

      - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức; thực 
hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình sinh hoạt; chấn chỉnh kịp thời những 
trường hợp có dấu hiệu vi phạm, loại bỏ dần các thói quen thiếu nghiêm túc trong 
sinh hoạt, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
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Trên đây là kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của cơ quan Đảng 
ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2016./. 

 
Nơi nhận:                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                 BÍ THƯ  
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Các đoàn thể cơ quan;     B/c       (Đã ký và đóng dấu) 
- Các Ban của Đảng ủy;       
- Lưu VP.                                                                                 

     Lê Đức Hùng 
 
 


