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BÁO CÁO 
kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU  
của Cơ quan Đảng ủy Khối - năm 2017  

 ---- 
 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Nội vụ tại 

Công văn số 2968/SNV-TTr ngày 15/11/2017; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị số 27-CT/TU) tại Cơ quan Đảng ủy Khối năm 

2017, như sau: 

 1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan trong viêc̣ tô ̉chưć 

thực hiêṇ Chỉ thi ̣sô ́27-CT/TU 

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch số 

48-KH/ĐUK, ngày 14/12/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (Kế hoạch số 

48-KH/ĐUK) 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, người lao động 

(CBCCNLĐ) trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Ngay đầu năm 2017, Thủ trưởng 

Cơ quan Đảng ủy Khối đa ̃triển khai cho CBCCNLĐ trong cơ quan đăng ký bô ̉

sung các nội dung về “Nêu gương”, “Gương mẫu thực hiện”. Tiếp đó, vào 

tháng 3/2017 khi có hướng dẫn của cấp trên về “Học tập chuyên đề năm 2017”, 

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai cho “người đứng đầu” xây 

dựng kế hoạch “Gương mẫu thực hiện” và kế hoạch “Tự giác thực hiện”, gắn 

vơí thưc̣ hiêṇ Chỉ thi ̣sô ́27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Để tiếp tục cụ thể hóa, sát hợp hơn với Chi ̉thị sô ́27-CT/TU, Thủ trưởng 

cơ quan đã ban haǹh quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định vê ̀đánh giá, phân 

loại CBCCNLĐ Cơ quan Đảng ủy Khôí (Quyết điṇh sô ́ 977-QĐ/ĐUK ngày 

13/02/2017). Ngoài ra, trong các buôỉ sinh hoaṭ đâù tuần, họp giao ban, hop̣ cơ 

quan haǹg thańg đều có đańh gia ́kết qua ̉việc châṕ haǹh các quy định, quy chê,́ 

nôị quy cơ quan; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thơì nhưñg biêủ hiện vi phạm giơ ̀

giâć, traćh nhiệm trong thưc̣ hiện nhiệm vu ̣đươc̣ giao cuả CBCCNLĐ. Thươǹg 

xuyên chi ̉đaọ các ban, bô ̣phâṇ quań triêṭ, đôn đốc, nhắc nhơ ̉CBCCNLĐ thực 

hiêṇ nghiêm Chi ̉ thi ̣ sô ́ 27-CT/TU va ̀ Quy tắc ứng xử của Cơ quan Đảng ủy 
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Khối (ban haǹh kèm theo Quyết điṇh sô ́2526-QĐ/ĐUK, ngày 07/10/2014 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).  

2. Kết quả đạt được cuả hoạt động tự kiểm tra, giám sát của cơ quan 

trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TU 

Để đańh gia ́đuńg thực chât́ việc thưc̣ hiêṇ Chi ̉ thị sô ́27-CT/TU, trong 

năm Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy phôí hợp vơí Ban Chấp hành Công đoàn cơ 

quan chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt đôṇg và Ban 

Thanh tra nhân dân đã tiến hành 03 đợt kiểm tra, giám sát (phối hợp với Văn 

phòng Đảng ủy kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc đối với 

CBCCNLĐ; giám sát việc CBCCNLĐ trong thực hiện Quy tắc ứng xử, tham gia 

các hoạt động phong trào của cơ quan, cấp trên phát động; giám sát việc thực 

hiện mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm và việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ). Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung CBCCNLĐ đã 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. Trong năm 2017, cơ quan Đan̉g ủy Khôí chưa 

phát hiêṇ cań bô,̣ công chức và người lao động nào vi phạm Chi ̉thi ̣27-CT/TU. 

3. Đánh giá chung 

Việc thực hiêṇ Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 

qua tại Cơ quan Đan̉g ủy Khôí được thực thi nghiêm túc, tự giác, đồng thuận, 

cấp trên gương mẫu cho cấp dưới. Giờ giấc, tác phong làm việc va ̀ý thức traćh 

nhiệm đôí vơí nhiệm vu ̣ đươc̣ giao cuả CBCCNLĐ tiếp tục chuyển biêń tích 

cực. Không có tình trạng CBCCNLĐ la cà hàng quán, uống rượu bia trong ngày 

làm việc. Các cuộc hội nghị, ngày kỷ niệm cũng được tổ chức trên tinh thâǹ tiết 

kiệm, hiệu qua.̉ 

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 đôṇg cań bộ, công chức phát huy 

nhưñg kêt́ qua ̉đaṭ đươc̣ trong thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Quy tắc ứng xư ̉

của CBCCNLĐ Cơ quan Đảng ủy Khối. 

Tiếp tuc̣ đẩy mạnh thưc̣ hiêṇ viêc̣ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tô ̉chưć và thực hiện tôt́ kế hoạch “Gương mẫu 

thực hiện” của người đứng đầu và kế hoạch “Tự giác thực hiện” đối với cán bộ, 

công chức, găń vơí thực hiêṇ tôt́ Chi ̉thị sô ́27-CT/TU.  

Thực hiện tốt việc phân công công việc hàng tuâǹ, hàng đối với cán bộ, 

công chức để làm cơ sở đánh gia,́ phân loại cuối năm; khen thưởng kịp thời cá 
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nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 

năm và tổng kết cuối năm. Xư ̉lý nghiêm tuć đôí vơí cán bộ, công chức nào có 

hành vi vi phạm Chi ̉thị sô ́27-CT/TU và Quy tắc ưńg xư ̉cuả cán bô,̣ công chức 

cơ quan. 

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với CBCCNLĐ; thực hiện 

nghiêm túc tự phê bình và phê bình sinh hoạt; chấn chỉnh kịp thơì những trường 

hợp co ́dâú hiêụ vi phạm; nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

* Đề xuất, kiến nghị:  

- Để tạo sự đồng thuận, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện Chi ̉thi ̣27-

CT/TU, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

và có giải pháp, xử lý triệt để hơn các trường hợp vi phạm. 

- Đề nghị Tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung Chỉ thị 27 theo hướng đưa nội 

dung Chỉ thị 30 vào Chỉ thị 27 và bổ sung sửa đổi một số nội dung khác cho 

phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo chung của Trung ương. 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kính báo cáo./. 

 
           Nơi nhận:                                                     
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                                                                        
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Thường trực ĐUK ( mạng n/bộ); 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK (mạng n/bộ); 
- Lưu VPĐUK. 
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BÍ THƯ 

 

(Đã ký và đóng dấu) 
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