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ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 
Số 789 - CV/ĐUK 

V/v xây dựng bản cam kết  
tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hàng năm 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 12 tháng 02 năm 2018 

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

 
 

 Ngày 25/12/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

734-CV/ĐUK về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy 

định của Đảng và đăng ký thi đua hàng năm (kèm theo mẫu cam kết tu dưỡng rèn 

luyện, phấn đấu hàng năm). Sau khi Đảng ủy Khối ban hành văn bản trên, ngày 

12/01/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1283-CV/BTGTU về 

việc gửi mẫu kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện Chuyên đề năm 2018 dùng cho 

người chưa là đảng viên; ngày 06/02/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công 

văn số 1925-CV/BTCTU về việc xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ 

thị, quy định của Đảng hàng năm.  

 Qua nghiên cứu nội dung 2 Công văn số 1283 và Công văn số 1925, đối 

chiếu với nội dung Công văn số 734 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối có ý kiến như sau: 

1. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2018 tiếp tục thực hiện 

mẫu kèm theo Công văn số 734 của Đảng ủy Khối, các nội dung tại Công văn số 

1925 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều được thể hiện đầy đủ trong bản cam kết theo 

Công văn số 734 của Đảng ủy Khối(1).   

2. Đối với công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên 

thực hiện theo mẫu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm theo Công văn số 1283 

(có mẫu đính kèm)./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Đảng ủy (qua mạng); 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 
 

 
Lê Đức Hùng 

                                                 
1 Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. 



Mẫu 
                                                                                         ( dùng cho người chưa là đảng viên) 

  
                                                       …………, ngày … tháng ... năm 2018 

 

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN TỰ GIÁC LÀM THEO 
“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đoàn viên- hội viên 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  
 

Họ và tên:………………………………………………………..………… 
Hiện đang làm việc ( hoặc sinh hoạt ở đoàn thể)………………………….. 
...................................................……………………………………….… 
Sau khi được sinh hoạt, học tập Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, 

tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên  trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi đăng ký cam kết cá nhân 
tự giác làm theo như sau: 

1. Kế hoạch tự giác học tập và rèn luyện của cá nhân: 
- Về Phong cách dân chủ, quần chúng:………………………...……….... 
- Về Phong cách khoa học:……………………………………..………….. 
- Về Phong cách nêu gương: ……………………………………..……….. 
 (Nêu rõ những nội dung thực hiện, thời gian và phương pháp của cá nhân cần 

thực hiện, hoàn thành từng nội dung trong năm). 
2. Các nội dung đăng ký cụ thể của cá nhân  làm theo: (Liên hệ với phạm vi công tác, 

nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức ; đoàn viên, hội viên của mình), gắn với thực hiện các 
nghị quyết, nhiệm vụ của  địa phương, đơn vị đề ra  ............................ 

 …………………………………………… 
Người xây dựng kế hoạch 
     (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 

Ghi chú: Bản đăng ký này làm thành 02 bản, 01 bản nộp cho lãnh đạo đơn vị hoặc phụ trách đoàn 
thể nơi sinh hoạt, 01 bản cá nhân lưu giữ để thực hiện 

 

 
 
 

 

 


