
     ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                   ĐẢNG ỦY KHỐI 
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
          *                           Bình Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2022 
         Số 1110 - CV/ĐUK  
          Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện  
  Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018  
          của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
  

                   Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                            - Các đoàn thể Khối. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Bình Thuận về sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 
02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc 
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán 
bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể Khối căn cứ theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm đánh giá tình hình, kết 
quả quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (theo đề 
cương gửi kèm). 

- Mốc thời gian sơ kết: Từ khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn 
bản chỉ đạo triển khai thực hiện đến tháng 9/2022.   

- Hình thức sơ kết: Báo cáo thông qua tập thể cấp ủy (nơi không có cấp ủy 
thì thông qua chi bộ), tập thể Ban Thường vụ các đoàn thể Khối và gửi báo cáo về 
Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) chậm nhất ngày 30/9/2022. 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc 
triển khai thực hiện Công văn này và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo 
cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng trước ngày 15/10/2022./.  

Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,                                                                           PHÓ BÍ THƯ                                                                                                                   
- Thường trực Đảng ủy Khối,       
- Lưu VP, BTG-DV.                            
                                                                             
 

 
 
                                                                                     Phạm Thị Tố Loan 
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