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•
BÁO CÁO
i.,.. Mjfjj’kjpj kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QD/TW, ngày 07/6/2012
• ------eaa Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gưong của cán bộ, đảng viên,
.........’
nhất là cán bộ lãnh đao chủ chốt các cấp
ì

H... ỉ

____ p H ự c hiện Công văn số 4020-CV/BTCTW, ngày 14/11/2017 của Ban Tố
chức Trung ương về việc báo cáo sơ kết 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Quy
định số 101-QD/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (gọi tắt là Quy định số
101-ÌQĐ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo kết quả thực hiện
như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HĨNH TRIÉN KHAI VÀ KÉT QUẢ THỰC HIỆN QUY Đ ỊN a
SỐ 101-QD/TW
I. Tình hình chung

1. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có 12 đảng bộ thuộc gồm: 05 huyện, 02 thị xã,
01 thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh;
Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh; 76 xã, phường, thị trân, 527 tô
chứd cơ sở đảng; 1.682 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 32.295 đảng
viên (trong đó dự bị 1.739 đảng viên, nữ 10. ỉ 96 đảng viên, dân tộc thiêu sô 579
đủng viên, tôn giáo 442 đảng viên). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của
tỉnh Hậu Giang là 19.512 người. Trong đó: Cán bộ, công chức câp tỉnh và câp
huyện khối Nhà nước ỉà 1.640 người. Viên chức đom vị sự nghiệp Nhả nước là
15.3pó người. Cán bộ, công chức cấp xã là 1.603 người. Cán bộ, công chức,
viên chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện là 893 người. Đội ngũ cán
bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính
trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tầm nhin
chiế 1 lược; năn£ động trong lãnh đạo, đáp ứng được quá trình công nghiệp hóa,
hiện'đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Thuận ỉợi, khó khăn trong quá trình triến khai, thực hiện Quy định

J01-QD/TW
~ Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phôi
hợp chặt chỗ giữa các ngành có liên quan trong việc tồ chức, triển khai quán triột
Quyíđịnh số 101-QD/TW của Ban Bí thư đã tạo nhận thức trong việc nêu gtrơnu
của đội ngũ cán bộ, dảng viên, nhất là người dứng đầu địa phương, đơn vị được
nâng lên, góp phân vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên đâu của lô
chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu qưả công việc trong thực
hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
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- Khó khan: Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, tổ chức thực hiện
Quv dinh số 101-QD/TW của Ban Bí thư, một số cấp ủy, người đứng đầu địa
phương, đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuycn
kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng măc, gây khó khăn trong công
tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê
bình chưa cao.
II.
Kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm ncu gưong của cán bộ,
đảng viên, nhất ỉà cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong 05 năm qua
1. Tình hình thực hiện Quy định
1.1. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng

- Công tác triển khai, quán triệt: Hàng năm tỉnh tổ chức triển khai, quán
triệt chuvên đề học tập về Bác cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cán bộ, đàng viên
của toàn Đảng bộ nội dung vê trách nhiệm nêu gương theo Quy định sô 101QD/TW của Ban Bí thư và nội dung chuyên đê học tập và làm theo lâm gương
đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “vê tăng cường 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 nội bộ” và
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Kết quả, trong Đảng đã tổ chức được 291 lóp, với 26.168 đảng viên dự,
đạt 99,39% so tổng số đảng viên toàn Đảnẹ bộ. số đảng viên còn lại do bận
công tác, đau ốm, thai sản, đi học... được tồ chức học tập tại chi bộ. Qua học tập
100% dảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác
của mình gắn với đăng ký làm theo chuyên đề năm 2013 để thông qua tập thể
chi bộ nơi sinh hoạt góp ý, giám sát quá trình thực hiện.
- Công tác chỉ đạo cụ thể hỏa nội dung Quy định số Ỉ01-QĐ/TW: Sau khi
tiếp thu Quy định số 101-QD/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tinh ủy đã cụ
thể hóa bằng việc ban hành các văn bản11*

’’'H ướng đẫn số 03-HD /TU ngây 03/4/2013 vè “Thực hiựn trảch nhiệm nôu gương cúa cản bộ, đáng viỏn, nhất là cảu bộ lỉỉnh d^o
chủ ch ổt các cầp”; Kc hoạch sổ 20-K H /TU ngày 29/8/2016 vể “Thực hiện Chi thi số 05-C T/TW , ngây 15/5/2016 của B ộ Chinh ưj vồ đầy
mạnh hoc tập và lảm theo tư tưởng, đạo đức, phọng cách Hồ Chí Minh"; Ké hoạch số 56-K H /T l) ngày 12/9/2017 và "Học tặp và lảm tlìCO tư
lư ờ n g , đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy thoái tư tưởng chinh tri, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Kc hoacli sổ
59-K H /T U ngỏy 3 1/l 0/2017 vè “H ọc tap và lủm theo tư tirởng, đạo đức, phong cách HCM ”. Đ ổng thời, hàng năm (từ năm 2013 ' 2 0 Ị 7 ) Ban
T h ư ờ n g vu Tinh ủỵ đều đưa nội dung thực hiện Quy định s ô 101-QD/TW của Ban B i Ihư vào N ghị quyét hàng năm cùa Ban Cliáp hành
Đ án g bộ tinh để triến khai thực hi£n trong toàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyỗn giáo Tinh ủy cụ thẻ đa ban hành cảc vàn bàn nhu: Hướng dẫn sổ 40 H D /B T G T U ngày 16/4/2013“v è việc học tộp chuyẽn đề nam 2013 học tập
làm theo tám gương dựo dirc Hồ Clũ Minh vẻ phong cốch quản
clu in g , dãn chủ, nOn gương; nèu cao irủch nhiộm gương mâu cùa cán bộ, dồng viên, nliár IA cán bộ lânh đạo chũ chốt các cáp trong sinh hoịit
chi b ộ , đoản Ihổ, tại các cơ quan, đơn vị vả tuyôn truyền sâu rộng ra quẩn chúng nhân Uđn”, Hướng dồn số 47-H Đ /BT G T U ngáy 0 9/01/2014
về “ H ọ c tập chuyên đề năm 2014 hợc tập và làm (heo tẩm gương đạo đức Hổ Ch( Minh vè nêu cao tinh (hẳn trách nhiệm, chống chù nghĩa cả
n hàn, nối di đôi với làm ”; Hướng đản so 64-H D /BTG TU ngồy 2 5 /1 2 /2 0 '4 vè “H ọc tập chuyÈn đồ nâm 2015 hoc tập và làm Iheo tốm gương
đạo đ ứ c Hổ Chi Minh VC trung thực, trách nhiộm; gán bó với nhân dàn; đoàn két, xây đựng Đỏng trong sạch, vững mạnh”; Hướng dẫri số 17H D /B T G T U ngủy 09/01/2017 v ỉ “Tuyên truyổn thực hiộn Chi thị sổ 05-C17TW cùa B ộ Chính trị vA nhân rộng đicn hình học tập lảm Ihco lư
tư ủ n g , đao đirc, phong cách HCM”, Hướng dẫn sổ 22-H D /BTG TU ngáy 03/0 2 /2 0 1 7 VC “ H ộc tập chuyổn đè những nội dung cơ bíìn cùa ur
tư ở n g , đạo dức, phong cách Hữ Ch[ Minh” , H ưóm gdẫnsổ31-H D /B T G T U ngày 0 5 /5 /2017 vé H ọc lập, sinh hoạt chuyổn đc nfljT) 2017.

- Công tác đảnh giá sơ kết việc thực hiện Quy định số 101-QD/TW gãn
với sợ kết, tống kết Chi thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị: Việc thực hiện nêu gương giúp cho cán bộ, đảng viên vũng vàng hơn về bản
lĩnh chính trị, thực hiện tôt chức trách, nhiệm vạ được giao, gương mâu châp
hànri các chù trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhìn chung, cán bộ, đảng viên đều có ý thức tự giác, tích cực thực hiện 7 nội
dung theo Quy định 101-QD/TW, giữ gìn đoàn kết nội bộ, có lôi sông trong
sạch, lành mạnh, thực hành tốt tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Chấp hành
thực hiện Quy định 76-QD/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công
tác ở các cơ qaan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ
với chi ủy, đảng ủy ca sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
thực hiện nghiêm Quy định 47-QD/TW về những điều đảng viên không được
làm. Cản bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh dạo chủ chốt thể hiện tốt vai trò,
trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Công tác kiểm tra, giảm sát việc thực hiện Quy định so 101-QD/TW:
Được các câp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào chương trình kiêm tra,
giám sát hàng năm găn với kiểm tra thực hiện Quy định sô 55-QD/TW ngày
10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác kiềm tra của to chức
Đ ảrh đối với việc tu dường, rèn luyện đạo đức của cản bộ, đảng viên ”, thực
hiệnỉchức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương
trìnlị kiểm tra, giám sát toàn khóa; hàng năm đều có xây dựng và tô chức thực
hiện chương trình kiểm tra, giám sát đổi với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công
tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả
tốt, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường kỷ
cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sớ
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát,
tổ ciứ c sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương
và cua cấp ủy các cấp đạt chất lượng cao.
, + Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy: c ấ p ủy các cấp trong tỉnh tiến
hành kiểm tra 631 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra
15[2'; Huyện ủy và tương đương kiểm tra 110; Đảng ủy cơ sờ kỉểm tra 399; chi

12| Đổng clii Tinh ủy viên, Giám dổc s ỏ Khoa hpc vồ C ông nghệ; đòng chi Tlnli ùy viỄn, Giám đốc S ở N ội vụ; đòng ciii Tinh ủy viửn,
G ià n đỏc Sở Cũng thưong; đông chi Tinh ủy viủn Chảnh Thanh tra tinh; đồng chỉ Tinh ủy viẻn, Bi thư Huyện ủy Châu Thảnh; đồng chí Tinh tìy viồn,
Phó B l thư. Chủ tích U BND huyện Phụng Hiệp; đổng chỉ Bi thư Đảng ùy, Giám đốc Sở Y té; đồng chí UVBCH Đảng bộ Sờ Tư pháp, Giám dốc Sở
Tư pháịp; đồng chi Phó Bi thư, Chù tịch UBND huyộn v j Thũy, dồng chí Phó Bí lhư Thường irục Huyện ủy Châu Thánh; đòng chi đảng ủy viiìn,
G ià n đốc Sỏ Lao động Thương binh và xă hội; đồng chí Bi t h ư ơ ii bộ, Phỏ trưởng Ban N ội chinh Tinh ủy; dàng chi Phó Bi Ihư Thướng inrc E>ãne
ùy Kh<ji Doanh nghiệp tỉnh; đỏng cbi Bi thư Tỉnh đoán; đồng chi Huyện ủy viên, Ph6 Chủ tịch Ư 8 N D huyện Châu Thảnh A.
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bộ kiểm tra 107. cấp ủy các cấp trong tĩnh tiến hành giám sát 1.410 lượt đảng
viên. Trong đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy giám sát 12f3*; huyện ủy và tương đương
giám sát 160; đảng ủy cở giám sát 1.023; chi bộ giám sát 215.
+ Công tác kiểm tra, giảm sát của ủy ban kiểm tra các cấp: ủ y ban Kiểm
tra các cấp tiến hành kiềm tra 135 lượt đảng viên. Trong đó, ủ y ban Kiểm tra
cấp huyện và tương đương kiểm tra 75, ủ y ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra
60. ửy ban Kiểm tra các cấp tiến hành giám sát 262 lượt đảng viên. Trong đó,
ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 19[4]; ù y ban Kiểm tra cấp huyện và tương
đương giám sát 184; ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 59.
- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nạy, tố cáo; kỳ luật Đảng: cấp ủy và
ủ y ban Kiểm tra các cấp tiếp nhận 74 đơn thư tố cáo. Qua phân loại số đơn phải
giải quyết là 48 đơn. Trong đó ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết 01^5’; ủy ban
Kiếm tra cấp huyện và tương đương giải quyết 37; đảng ủy cơ sở giải quyêt 10
đơn. Kết quả giải quyết có 10 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ
luật, v ề xử lý kỷ luật: Câp ủy và Uy ban Kiêm tra các câp đã xử iý kỷ luật 158
trường hợp, với các hình thức như: Khiên trách 80; cảnh cáo 67; cách chức 06; khai
trừ 05. Cấp xử lý: Tĩnh ủy xử lý 02í61; ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý 01[7]; cấp ủy
huyện và tương đương xử lý 06; ủ y ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương xử lý
14; Đảng ủy cơ sở xử lý 80; chi bộ xử lý 55.
- Những cách làm mới, sáng tạo: Quán triệt Quy định số 101-QD/TW của
Ban Bí thư, các cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên nêu
cao ý thức gương mẫu về tư tưởng chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu dộc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ và
thực hiện nghiêm chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của
N hà nước; nêu gương về rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; xây dựng lối
sống lành mạnh, văn minh; nêu gương về phong cách làm việc, tích cực và tự
giác thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự
phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao ý thức tổ chức kỷ
luật, tinh thần đoàn kết nội bộ; gương mẫu, tự giác đi đầu trong học tập và làm
theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là những giải pháp
[3] Đống chi Tỉnh ùy viSn, Cliủ ticli Hội Nững dãn tinh; đồng chi Tinh ủy v iin , 8 í (hư Huyện ủy Long Mỹ; đồng chi Bi Ihư Daft" úy,
G iám đốc Sở Văn hóa, Tliẻ thao vả Du lịch, đồng chi phố BI llui Đảng ủy, Phó Giảm dỏc S ỡ Văn hóa, Th£ thao vả Dti lịch; đỏng chi Pho Bi Uur
Đ á n g doãn. Phó Chú lịch ủ y ban MOt ír(in Tổ quổc Việ: Nam tính; dõng chi Bi thư Đảng ủy, Phó Giốm <JỖC Sử N ông nghiệp vã Phái irièii Nông
ih on ; (tống chi Phố Bi thư Đàng ủy, Phó Giám đốc S ở Giảo dục vố Đào too; đòng chi Bĩ thư chi bộ, Giám dòc Qũy dâu tư phát Iriỉn; dõng chí
Phó B i thư Đảng úy, Giủir. đốc Bcnh viỉn Đa khoa tinh: dồng chí Phó Chú ljch Liỗn đoàn Lao động tinh; dồng chí Phó Bi thư Thường Irực
H u yộii úy Vi Tliủy; đổng chi Phó Bí thirThuùng Ưực Thị ủy Nga Bảy.
|4] Đồng chi Tỉnh úy v iín , Giám đốc S ử Ké hoạch vả Đẩu tir, đống chí Tinh ủy viẻn, Giám đốc Sở X ây dựng; đổng chi Tinh ũy viên,
G iá m đốc Sở Giổo dục và ĐAo tạo; đồng chí Tinh ủy viên, BI ứiu Đảng ũy Khôi Doanh ngj)iệp linh; đỏng chl Tinh ủy viôn, Phó Bi thu. Chù lịch
U B N D thi xđ N ga Bảy; đủng chí Tinh ủy viên, Bí thư Huyện úy V ị Thủy; đũng chi BI ihư Đảng ủy, Giảm đôc s ỏ Tài nguyỉn vá M ỏi trường;
đ ồ n g clil Bi thư Đảng ùy, Ph6 Giám đốc S ở c ỏ n g thương; đồng chí Phó Rí Ihư Thttfmg irực ThAnh ủy Vj Thanh; đông chí Pbó Bi lliư. Chù licl)
U B N D huyện Phụng Hi$p; đổng chl Phó B í thư, Chù tịch U BND huyộn Châu Thảnh; đông chí Phó Bí thư Chủ tjch U N N D huyỉn Cháu Thành
A; đ ồ n g chỉ Phó Bi thư Chủ tịch ỤBND thj xS Long Mỹ; đồng chí Phố BI thư Đ ỉn g ủy Khải Doanh nghiệp tỉnh; (tóng chi Giảm dổc Sở Y lõ;
đ ỏ n g chl Phó Giám đốc Sử Y tể; đông chi Giám đổc Sở Lao động Thương binh vả xa hội; đồng chl Phố Giảm đốc Sớ Nội vu; đồng chi Plió Giám
đốc B ả o biẻm xa hội linh.
[5] IJRKT Tính úy giải quyét đơn tố cíVd đối VỚI đổng chỉ Huyện ủy viên, Phó Chũ lịch U BND huyộn Long Mỹ.
[6] Khai trừ đồng chi Huyvn Oy viên, Bi thir chi bộ nguycn Chi cục trưởng Chi cục Thi liảnh ản Dần sự huyộn V i Thủy; khni lòr dỏng
chi T lito h ủy viồn, Bỉ úur chi bộ, Chủ lịch Hội Nùng d ả i thành phô VỊ Thanh.

[7] Cãnh cảo dỏng chi 1[uyỉn ủy viên, Phó Chủ lịch UBND huyộn Long Mỹ.
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cơ ban tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Môi cán bộ,
đảngj viên nhận thức được trách nhiệm, nên tự giác tu dưỡng, rèn luyện qua
nhũĩịg việc làm cụ thể.
' Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, thái độ
phụd vụ nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; từ đó ý thức phục vụ nhân dân được nâng
lên, tùng bước củng cô niêm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo cúa câp ủy,
vào Ịiiệu quả quản lý, điêu hành của chính quyên, vào trách nhiệm thực thi công
vụ cua cán bộ, công chức, viên chức. Câp tỉnh và nhiêu địa phương có sáng kiên
tồ chức các hình thức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng cua nhân
dân,| nhât là vê vai ừò nêu gương của cán bộ, đảng viên như: tô chức đôi thoại
trựcItiếp giữa lãnh đạo cấp ủy - chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của
đại biểu dân cử trong việc tiếp xúc cử tri, công bố số điện thoại đường dây nóng,
số điện thoại của cơ quan, đơn vị để nhân dân phản ánh về tinh thần trách
nhiệỊm, thái độ thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân... Qua đó vừa tiêp thu ý
kiến của nhân dân, vừa kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ, phong cách giao
tiếpỊ phục vụ nhân dân của cán bộ> đảng viên.
I Một số ngành, địa phương đã xây dựng các phong trào, các mô hình để
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nêu gương như:
“Phát huy truyên thông, công hiên tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hô”; phong
trào nêu cao “Trách nhiệm của từng chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên
trong xây dựng nông thôn mới tại gia đình”; phong trào “Nêu gương, tình
thượng, trách nhiệm” của lực lượng vũ trang; “Công an nhân dân châp hành
nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dằn phục vụ”, “Công an
nhâịn dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của lực lượng Công an; “Mỗi
thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục
và Đào tạo; thực hiện “12 điều y đức” của ngành Y tế; “Cựu chiến binh gương
mẫiịi” của Hội Cựu chiến binh; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn
kêt.giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân;
phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Làm

'Những lời căn dặn của Người với đoàn viên, thanh niên vê lý tưởng sông, vê
lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; “Xây
dựiỊig người cán bộ, công chức, viên chức trung Lhàiih, sáng tạo, tận tụy, gương
m ẫu” của Liên đoàn Lao động; ‘Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuối;
“K hát vọng sống”, “Cảm thông và chia sẻ” của Hội Chữ thập đỏ... Nêu gương
trojig xây dựng mối quan hệ và phong cách tiếp xúc với nhân dân như thực hiện
u3 không” (không phiền hà, sách nhiễu nhân dân; không thờ ơ, trước những bức
xúc của nhân dân; không nhận đưa hối lộ, nhận đúc lót dưới bất cứ hình thức
nào), “3 đúng” (đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa
công sở, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; đúng quy trình, đúng hẹn
tropg tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ; đúng pháp luật, công tâm khách quan khi hòa
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giải tranh chấp khiếu nại), “3 nên” (nên vui vẻ khi giao tiếp với nhân dân; nên
xin lỗi nhân dân khi làm sai; nên cảm ơn khi nhân dân đóng góp) và “3 chổng”
(chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, thiếu trung thực; chống biểu hiện
tham vọng chức quyền, gia trưởng, độc đoán, trù dập; chống đùn đẩy trách
nhiệm, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ),...
- Việc báo cáo định kỳ hàng năm về Trung ương: Hàng năm, Ban Thường
vụ 'rỉnh ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng tham mưu xây dựng báo cáo kêt quả
triển khai, thực hiện Quv định số 101-QD/TW về Trung ương gắn với báo cáo sơ,
tồng kết Chỉ thị số 03-CT/TW “Ve tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Ve dẩy
mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Công tác phổi hợp của các cơ quan, ban, ngành trong triển khai, đôn
đôc thực hiện Quy định này: các ngành có liên quan đã phôi hợp chặt chõ trong
tổ chức triển khai, quán triện học tập và thực hiện Quy định 101-QD/TW; thực
hiện tốt công tác sơ, tổng kết để kịp thời rút ra kinh nghiệm, từ thực tiễn phục vụ
công lác kiểm tra, giám sát ngày càng hiệu quả.
1.2 Đỗi vói cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất
là ngưòi đứng đầu

1.2.1. Ké hoạch tu dưỡng, rèn ỉuyện theo cương vị công tác hàng năm: có
100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký làm theo Bác, năm 2017 đăng ký
cam kết tu dường, rèn luyện phấn đấu của đảng viên, trong đỏ đều xác dịnh rõ
kế hoạch tư dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong
công tác, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong còng
tác, V thức tố chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ theo nội dung Quy định số 101QD/TW của Ban Bí thư đế thực hiện, dưới sự giám sát của cấp ủy chi bộ nơi cán
bộ, đảng viên công tác và sinh hoạt, kê cả câp ủy nơi cư trú.
1.2.2. Công tác tự phê bình, kiểm điểm hàng năm: xác định tự phê bình
và phê bình là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng,
là phương pháp căn bản để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong
Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên
nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiêu sót, khuyết điểm, cấp ủy các cấp
triển khai, quán triệt, tồ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tồ chức và sinh
hoại Đàng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tự phê bình
và phê bình được coi trọng, trong đó tập trung vào vai trò trách nhiệm của cấp
ủy, người đúng đầu và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khoá XII). Trong thực hiện đã tạo ra được những chuyển
biên tích cực trong nhận thức của câp ùy, tô chức đảng và đảng viên về vị trí,
vai trò của tô chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đâu của tô chức cơ sở Đảng và chât iượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng
suy thoái vê tư tường chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng
viên từng bước được khăc phục; ý thức trong phòng chống tham nhũng, lãng

phí, c|uan liêu, tinh thần trách
nhiệm với công việc,tính gương mẫu củacánbộ
lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng
nâng cao.
I '
'
'
’
X
Câp ủy các câp chỉ đạo thực hiện tôt công tác kiêm điêm, tự phêbình và
phê bình hàng năm đối với tổ chức cơ sờ đảng và đảng viên theo Hướng dẫn của
Ban Tồ chức Trung ương, Qua kết quả đánh giá chất lượng tồ chức cơ sở đảng
(năml 2016 so với 2013) âạt“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” tỷ ỉệ giảm
3,52%, “Hoàn thành tắt nhiệm vw” tỷ lệ tăng 36,47% và “Hoàn thành nhiệm vụ”
tỷ lệ tăng 10,43% cho thấy việc phân tích, đánh giá chất lượng tồ chức cơ sở
đảngị ngày càng chất lượng, đúng với Hướng dẫn của Ban Tồ chức Trung ương,
khăc phục bệnh thành tích; chât lượng tô chức cơ sở đảng ngày càng thực chât,
đặc lj)iệt không còn tồ chức cơ sở đảng yếu, kém .[S|
2. Đánh giá chung

2.
L ưu điểm: Các cấp ủy}chính quyền, Mặt trận Tồ quốc, các đoàn thê đã
thực| hiện nghiêm túc tinh thân chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Câp ủy, bí
thư pấp ủy các cấp quan tâm, trực tiếp ỉãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hội nghị,
quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức học tập, tuyên truyẻn Quy định
số 10I-QD/TW và chuyên đề năm 2013, tạo sự thống nhất trong nhận thức và
triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Quá trình thực hiện Quy định sô 101QD/TW gắn với Quy định số 47-QD/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành
Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyêt
Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thỉ số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị
sổ 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chân chỉnh đạo đức, tác phong
và ịể lối làm việc của cán bộ, đáng viên”, nay ỉà Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày
10/^2/2015 “v ề việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong;
xâyị dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.
i - Việc thực hiện Irách nhiệm nêu gương theo Quy định so 10I-QD/TW
được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu
nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác dạng
tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ,
đảng viên.
|—
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- Kẻt quả (lánh ỊỊÌá chẩt lượng tồ chức cư sở dùng "Trong sạch, vững mạnh" nãm 2013 dạt lỷ lộ

90.06% , năm 2014 đạt 50,21% , năm 2015 đạt 67,18%, năm 2016 đạt 49,71% . Trọng đó, tố chức cơ sỡ đàng đạt
"T ro n g sạch, vừng mạnh tiêu biẻu" năm 2013 chiếm 24,70% , năm 2014 chiểm 22,13% , năm 2015 chiếm
29,Ọ4% , năm 2016 chiếm 21,18% . Tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2013 chiếm 7,78%, năm
2 0 1 4 chiếm 45,30% , năm 2015 chiểm 28,60% , năm 2016 chiếm 44,25% . T ổ chức cơ sờ đãng “Hoàn thảnh
nhiậm vụ” năm 2013 chiếm 1,73%, năm 2014 chiếm 8,94%, năm 2015 chiếm 6,27% , năm 2016 chiếm 12,16%.
R iê p g năm 2013, tồ chức cơ sở đàng “Yeu kém” chiếm 0.42% .
I
- K ết (Ịuà đánh g iá ch ổt lư ợ n g đảng viên: “hoàn thành tố t nhiệm vạ” năm 2013 đạt tỷ lộ 77,90% , năm
2 0 1 4 đạl 75,45%, năm 2015 đạt 78,97%, năm 2016 đạt 74,64% . Trong đó, dàng viên "hoàn thành xuất sá c
nh i^m vụ" nãm 2013 đạt 15,46%, năm 2014 dạt 15,28%, năm 2015 đạt 12,58%, năm 2016 đạt 15,09%. Đàng
v iê n "Hoàn ihành nhiệm vụ" năm 2013 đạt tỳ lệ 6,74% , năm 2014 đạt 10,29 % , năm 2015 đạt 20,29% , năm
20 l'ố đạt 9,37%. Đảng viên "khóng hoàn thậnlĩ nhiệm vụ" năm 2013 chiếm tỳ lệ 1,15%, năm 2014 chiếm
0,6j4%, năm 2015 chiếm 0,74%, năm 2016 chiếm 0,90%.

- Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo được tiến hành toàn diện ở
các tổ chức đảng, có sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp uỷ, sự phối họp
tốt giữa ủ y ban Kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan tạo
hiệu quả trong việc giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.
- Công tác nắm tình hình phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra dấu hiệu
vi phạm về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ngày càng
được quan tâm hơn; việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đa số vi phạm được xứ
lý nghiêm, đúng lỗi phạm. Qua kiềm tra, đã có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, không
đê vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Hâu hêt đảng viên đêu nghiêm chỉnh châp
hành quyết định kiếm tra; sau khi được kết luận, các tổ chức, cá nhân liên quan đã
khắc phục khuyết điểm, sai phạm.
2.2. Hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện của
một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết tinh
thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiềm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những
vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 10Ỉ-QĐ/TW của
một số ít cán bộ, đảng viên chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công tác
đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê
bình chưa cao. Trong thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương còn một sô
cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác
phong dẫn đến vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.
2.3. Bài học kinh nghiệm
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp là nhân tố quyết
định hiệu quả chất lượng đối với việc thực hiện Quy định 101-QD/TW; phát huy
cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan tham mưu giúp việc.
- Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người
dứng đầu phải Ihường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm
việc khoa học; kịp thời phát hiện, biểu dương các cá nhân, tập thề điển hình
tiên tiến tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định
101-QD/TW.
- Quan tâm lãnh đạo, chĩ đạo việc kiếm tra, giám sát việc triên khai thực
hiện Quy định 101-QD/TW gắn vói việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 cua Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
tăng cường xây dụng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tu
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyền
hóa” trong nội bộ để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sói trong việc thực
hiện Quy định lOl-QĐmV.
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ỉ. Nhiệm vụ: Các cấp ủỵ tiếp tục quán triệt việc thực hiện Quy định số 101QD/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhât là cán bộ ỉãnh đạo chủ chôt các câp; Quy định sô 55-QD/TW,
ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “v ề một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” Quy định của Ban Chấp hành Trung
ương vê những điêu đảng viên không được làm; Chỉ thị sô 29-CT/TU, ngày
15/5|2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiêm tra, giám sát,
giữ r.ghiêm kỷ luật Đảng; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tố chức thực hiện tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý đảng viên. Tiêp tục đây mạnh hơn
nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo ý
thức tự giác của môi cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thân tự học, tự rèn luyện
đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.
Cấp ủy, tồ chức đảng các cấp tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên
tự học, tự rèn ỉuyện, phát huy tốt nhất tính tiền phong gương mẫu trong học tập,
công tác.
12.
Giải pháp trong thời gian tới: Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán
triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Quy
định số 101-QD/TW của Ban Bí thư “v ề trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp chỉ đạo thực hiện Quy
định số 101-QD/TW của Ban Bí thư, xem đây ỉà nhiệm vụ trọng tâm cùa công
tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và của cán bộ, đảng viên.
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung thực hiện Quy định số 10I-QD/TW
của Ban Bí thư gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
vê tang cường 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 chuyến
hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tình ủy “Ve
việc nâng cao ý thức trách nhiệm., rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối
làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ” theo phương châm “trên tnró-c,
dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm, trong đó chú trọng việc
làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, đề cao trách nhiệm nêu
gưcmg của người đứng đầu và cán bộ chù chốt các cấp.
- Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xác định nội dung tiếp tục thực
hiện Quy dịnh số 101-QD/TW của Ban Bí thư là một nội dung trong chương trình,
kê hoạch, nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm.
- Thường xuyên phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giảm sát việc thực
hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đàng, pháp luật của nhà nước. Trên cơ sở
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đó, hàng năm ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch
kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; trong thực hiện
phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đảng, các ngành liên quan để kịp thời
ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm, nhằm phát huy tác dụng, nâng
cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Trên đây là kết quả sơ kết 5 nám việc thực hiện Quy định số 101QD/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo Ban Tổ
chức Trung ương./.
T/M BAN THƯỜNG v ụ
Nai nhản:
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Phó vụ trưởng
Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Các đồng chí ửy viên Ban Thường vụ Tình ủy,
- Các ban xây dựng đảng tinh,
- Các ban cán sự đàng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy và đàng ủy
trực thuộc Tinh ủy,
- Lưu Văn phòng Tinh ủy.

