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Thực hiện Công văn số 1545-CV/TU, ngày 18/9/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng “về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân 

sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”. Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 55-

KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời trong quá 

trình chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ cần phải: 

- Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống 

nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, 

trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ 

chức đảng; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; nêu cao trách nhiệm cá nhân 

trong thảo luận và quyết định theo đa số. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy 

cảm hoặc những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết thì càng phải giữ nguyên tắc, 

tăng cường kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế, quy định; kịp thời báo cáo và xin 

ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình. 

(Tài liệu quán triệt Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đăng tại mục tài liệu ở trang tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh. Địa chỉ: http://danguykhoibinhthuan.vn). 

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường 

kiểm tra, giám sát công tác nhân sự đại hội tại các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 theo quy định hiện hành; kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối 

chỉ đạo xử lý. 
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3. Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo công tác giải 

quyết đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội 

các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tham mưu giải quyết kịp 

thời đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 Giao Ban Tổ chức Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi 
việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối. 
 

Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,                                                                                    PHÓ  BÍ THƯ 
- T.Trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy, 
- Lưu BTC, VP. 

 

                                                                                  Võ Thành Công 
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