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HƯỚNG DẪN 
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 

về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

----- 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 

(sau đây viết tắt là Kết luận 21), Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 28/02/2022            

của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 39-KH/QU, ngày 28/3/2022 của   

Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kết luận 21 (sau đây viết tắt là Kế hoạch 39-

KH/QU); 

Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện              

Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Quận uỷ hướng dẫn 

việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong 

Nhân dân quận, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 

sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức hành động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, 

tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy đảng, chính quyền cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên quận; trước hết là người đứng đầu các 

cấp; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị         

Trung ương 4 (Khóa XIII).  

- Gắn việc tổ chức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn 
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Đảng với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị              

và Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”; góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, 

Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận và nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, 

hiệu quả; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

- Linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế, đa dạng, phong phú, sáng tạo về  

hình thức và nội dung đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong điều kiện phòng chống 

dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN  

1. Nội dung sinh hoạt chính trị 

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

được triển khai sâu rộng từ thành phố, quận đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa 

và trách nhiệm nêu gương”, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

(1)- Quán triệt quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được        

Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung 

ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII) năm 

1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa 

XIII) (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn phát hành, Ban Tuyên giáo 

Quận ủy triển khai tới các đơn vị). 

(2)- Quán triệt, thảo luận, làm rõ những quan điểm mới của Đảng về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII và các quy định, 

kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII ban hành
:
 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về 

thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị 

về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của   

Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo         

vì lợi ích chung... 

Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt 
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sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận 21, Quy định số 37-QĐ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (sau đây 

viết tắt là Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)); Bài phát 

biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 (khoá XIII); Kế hoạch 39-KH/QU. Tập trung nghiên cứu, thảo 

luận sâu sắc 4 điểm mới cần chú ý như sau: 

Một là, nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi sâu rộng hơn; chủ động tiến 

công mạnh mẽ hơn.  

Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng: không chỉ trong Đảng mà 

cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà 

còn mở rộng ra cả cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, 

đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, 

những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có liên quan đến đặc quyền, đặc 

lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tinh thần chủ động tiến công mạnh mẽ hơn: Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi 

còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... 

Đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái                

về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”,         

“tiêu cực” sát hợp với tình hình mới.  

Hai là, mục tiêu cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không 

chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị đi vào nền nếp. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; 

hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng 

cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa 

“xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, 

bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, 

được Nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi            

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, giải pháp 

trong thời gian tới, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung 
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ương 4 khoá XII đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; 

về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của 

Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, 

nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Bốn là, bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực. Kết luận và Quy định lần này nhằm góp phần quan trọng tiếp tục kế thừa, 

bổ sung, phát triển các quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần 

kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống; giữa xây dựng đạo đức cách mạng và 

chống chủ nghĩa cá nhân. 

(3)- Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng           

gắn liền với thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội,              

Chính phủ, thành phố, quận và địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thúc đẩy 

hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... chứ không 

phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng. 

* Đợt sinh hoạt chính trị chủ yếu sử dụng các tài liệu cơ bản sau: 

- Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 

- Tài liệu Nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị  Trung ương 4 (khóa XIII) (dùng 

cho cán bộ chủ chốt các cấp). 

- Tài liệu Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) (dùng cho 

cán bộ, đảng viên ở cơ sở). 

- Tài liệu Hỏi – Đáp về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) 

(dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong 

Nhân dân). 

- Tài liệu Quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng 

ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 

3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, (khoá VIII) năm 1999, Hội 

nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

- Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

quán triệt toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4         

(khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

(Các tài liệu trên được Ban Tuyên giáo Quận ủy, Văn phòng Quận ủy tiếp 
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nhận từ thành phố,  đã cấp phát, triển khai tới các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, 

địa phương, đơn vị). 

- Kế hoạch 39-KH/QU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về 

thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

(khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

2. Đối tượng 

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận           

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên. 

3. Hình thức tổ chức 

3.1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến           

Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kế hoạch 39-

KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy 

 - Tổ chức điểm cầu tại quận và 10 phường tiếp sóng hội nghị cán bộ thành 

phố (trực tuyến) nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, 

Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kế hoạch 122-KH/TU và Hướng 

dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị (Hội nghị tổ chức ngày 06/4/2022 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy). 

- Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận,    

Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kế hoạch 39-KH/TQU; Hướng 

dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng chưa được tham gia học tập tại các Hội 

nghị do thành phố, quận tổ chức bằng các hình thức phù hợp. Báo cáo viên là các 

đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào các tài liệu do                

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy  biên soạn phát hành và 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến bằng 

các hình thức phù hợp. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương  tuyên truyền sâu rộng Kết luận, Quy định 

của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 39-KH/QU trong cán bộ,           

đảng viên và Nhân dân. 

3.2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ 

thống chính trị  

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
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trị - xã hội các cấp chỉ đạo nghiên cứu tài liệu, lựa chọn vấn đề,xác định nội dung 

sinh hoạt cụ thể, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên đề 

của cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị…; thảo luận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của chi bộ, tổ chức và từng cá nhân; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức 

thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực. 

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, có hình thức phù hợp để kịp thời 

động viên những cách làm tích cực, sáng tạo; phê phán, chấn chỉnh những biểu 

hiện hình thức, chiếu lệ, thiếu nghiêm túc. 

- Tùy đặc điểm, tình hình, có thể lựa chọn tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo 

các hình thức sau:  

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề (với các chi bộ). 

+ Gắn với nội dung sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng. 

+ Lồng ghép trong các hoạt động, sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, 

ngày thành lập của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu gặp mặt; các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao...  

+ Phát động các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác tuyên truyềnvề xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 

3.3. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình 

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt 

cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình hàng năm và đột xuất; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết 

điểm sau kiểm điểm. 

- Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,           

đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn 

cứ vào Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự 

phê bình, kiểm điểm, tự soi lại bản thân, gia đình và đơn vị, công việc được giao 

phụ trách để tự sửa, phát huy mặt tích cực, kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết 

điểm; không đứng ngoài cuộc. 

- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, 

thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất, gắn với việc 

kiểm điểm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).               

Khắc phục tình trạng làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ, nể nang và lợi 
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dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. 

- Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người 

khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, 

đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. 

- Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm, có tình thương 

yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình, có tính xây 

dựng cao. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian 

tới. 

3.3. Tổ chức các cuộc hội thảo, các diễn đàn trao đổi về chủ đề xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

Tập trung vào các nội dung: 

- Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hoá”. 

- Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Các kiến nghị, đề xuất. 

Nội dung các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi có thể gắn với việc triển khai 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Thời gian tổ chức 

- Việc học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII), Kế hoạch 39-KH/QU: Hoàn thành trong tháng 5/2022. 

- Việc tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị: thực hiện thường 

xuyên hằng tháng. 

- Sinh hoạt chuyên đề và các hình thức khác (hội thảo, các diễn đàn, cuộc 

thi…): tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, như: Ngày thành 

lập Đảng, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm… 

- Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình: tổ chức vào dịp kiểm điểm 

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cuối quý IV hàng năm (gắn với kiểm điểm 

đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, phân loại cơ quan, đơn vị, công chức, 
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viên chức…). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả, tạo bước 

chuyển biến rõ nét ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách 

nhiệm về chất lượng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; bổ sung, lồng ghép nội dung 

thực hiện Kết luận 21 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ 

quận. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án của địa phương, đơn vị để 

thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương, Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 

28/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 39-KH/QU, ngày 

28/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy. 

2. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp 

Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các hoạt động sinh hoạt định 

kỳ của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016   

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan; kết hợp với tiếp tục thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương 

trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 200/KH-

UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát động 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công 

sở" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nâng cao đạo 

đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận 

Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc          

và các đoàn thể chính trị - xã hội quận. 

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức sinh hoạt 

chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII). 



9 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận  

Có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền về Kết luận, Quy định của          

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư                     

tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, Kế hoạch 39-KH/QU. Mở chuyên trang, chuyên 

mục, xây dựng phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức tổ chức 

học tập, quán triệt; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các 

điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh 

hoạt chính trị; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái 

của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. 

5. Ban Tuyên giáo Quận ủy  

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn            

triển khai  tổ chức đợt sinh hoạt chính trị hiệu quả, thực chất, an toàn. Báo cáo kết 

quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận, Quy định của Hội 

nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 39-KH/QU và hàng năm báo cáo kết quả 

và các kiến nghị (nếu có) về tổ chức sinh hoạt chính trị. 

Thường xuyên tham mưu việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết 

việc tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất 

về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ quận, sự đồng thuận trong            

Nhân dân; góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) đi vào 

thực tiễn. Đề nghị các cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. 

 

  

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ, 

- Thường trực Quận ủy, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Quận uỷ, 

- Các Ban XD Đảng, VP Quận ủy, Trung tâm CT quận, 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể CT-XH quận, 

- Các đồng chí báo cáo viên Quận ủy,  

- Lưu BTGQU. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Phạm Quang Phong 
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