
ĐẢNG BỘ KHỐI CQ-DN TỈNH 
ĐẢNG ỦY SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

* 
Số         -CV/ĐU    

V/v triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, 
ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XII). 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các chi bộ trực thuộc, 

- Công đoàn Sở, 

- Chi đoàn Sở. 

Thực hiện Công văn số 917-CV/TU, ngày 24/3/2022 của Tỉnh ủy về việc thực 

hiện Quy định số 124-QĐ/TW (khóa XII) của Ban Bí thư, Đảng ủy Sở Thông tin và 

Truyền thông triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 

02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Giám sát của 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”; Kế hoạch số 162-KH/TU, 20/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến 100% 

cán bộ, đảng viên. Hình thức: cập nhật, cung cấp nội dung các văn bản quy định lên 

cổng thông tin điện tử của Sở. 

b) Lãnh đạo, tạo cơ chế, môi trường thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội 

giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ 

của cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát người đứng đầu. Một số nhiệm vụ trọng tâm: 

thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các hội nghị, đối thoại với cán 

bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; mời đại diện các tổ chức chính trị - xã 

hội tham gia các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, … 

c) Tiếp nhận, xem xét, giải quyết phản ánh của các chi bộ, Công đoàn Sở, Đoàn 

thanh niên, Nhân dân về những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

2. Các chi bộ trực thuộc 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất 

là giám sát người đứng đầu. Hình thức: yêu cầu cán bộ, đảng viên chủ động tìm hiểu, 

nghiên cứu các tài liệu tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các trang 
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thông tin điện tử chính thống của tỉnh; kết hợp tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt 

của chi bộ. 

b) Tiếp nhận và xử lý phản ánh của cán bộ, đảng viên, đại diện các tổ chức 

chính - xã hội theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý, các chi 

bộ báo cáo về Đảng ủy để chỉ đạo. 

3. Công đoàn, Đoàn thanh niên 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện quy định về giám sát 

việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán 

bộ, đảng viên, nhất là giám sát người đứng đầu đến toàn thể đoàn viên. 

b) Tổ chức các hình thức giám sát phù hợp, như: giám sát thông qua quan sát, 

tìm hiểu, giao tiếp với đối tượng được giám sát; tham dự các hội nghị, đối thoại, 

cuộc họp của của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; … 

c) Phản ánh những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của người đứng đầu, 

cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thông qua: báo cáo bằng văn bản hoặc phản 

ảnh trực tiếp với cấp ủy cung cấp đề xem xét, xử lý. 

d) Định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả công tác giám sát về Đảng ủy Sở. Thời 

điểm gửi báo cáo: trước ngày 10 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo. 

Yêu cầu các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên nghiêm túc thực hiện, trong 

quá trình triển khai nếu có vướng mắc phản ánh về Đảng ủy Sở TT&TT để xử lý. 

Đầu mối tiếp nhận các báo cáo, phản ánh: Đ/c Nguyễn Vân Anh - Phòng 

BCVTCNTT./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh (b/c), 

- Như trên, 

- Các đ/c Đảng ủy viên, 

- Các phòng, trung tâm, 

- Ban Thanh tra nhân dân, 

- Lưu: VT, ĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 
 
 

 
 

 
Vũ Hùng Dũng 
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