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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
về 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
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 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; Kế hoạch số 38KH/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức học tập,
quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng ban hành Chương trình hành
động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định các nội dung, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số
04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bảo đảm
đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ
thể của Đảng bộ Khối.
- Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác xây
dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ Khối; có biện pháp hiệu quả, phù hợp để
phê phán, đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý,
người đứng đầu cấp ủy đơn vị, doanh nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo
đức trong sáng, có lối sống trung thực, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các kế hoạch, hướng dẫn của
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Trung ương; kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của Đảng bộ Khối.
- Chương trình hành động phải tổ chức thực hiện sâu rộng, đồng bộ, toàn
diện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp
thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần quan trọng đẩy lùi
tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự trì trệ, ách tắc trong giải quyết công việc; đồng
thời là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị
quyết.
- Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động phải có trọng tâm,
trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Đảng ủy Khối và các cấ p ủy, tổ chức đảng trực thuộc căn cứ nô ̣i dung Nghi ̣
quyế t, chức năng, nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n, điều kiện cu ̣ thể của đơn vi,̣ doanh nghiệp
chủ đô ̣ng chỉ đa ̣o tập trung thực hiêṇ những nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối
phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và Chương trình
hành động của Thành uỷ, Đảng ủy Khối (ngày 12/01/2017).
- Cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tuyên
truyền và thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết.
- Tổ chức đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên ở
cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ
hàng tháng; đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào chương trình, kế hoạch công tác hàng
năm của các cấp ủy đảng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, định kỳ tổ chức đánh giá, rút
kinh nghiệm. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên website Đảng ủy Khối.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc phổ biến, quán triệt ở các tổ chức đảng
trực thuộc Khối.
2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
- Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng
cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên theo từng ngành nghề, lĩnh
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vực sản xuất, kinh doanh và chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cán bộ,
đảng viên. Trọng tâm là tính tiên phong gương mẫu; thực hành đạo đức; nói đi đôi
với làm của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng
đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá
nhân theo đúng Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công
chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện,
giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách
nhiệm nêu gương của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.
- Hàng năm, mỗi cấp ủy đảng chỉ đạo để từng cán bộ, đảng viên đăng ký thực
hiện việc nêu gương; cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo đơn vị mình về việc
giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại cuối
năm.
- Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra
các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá" trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với
những trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan
đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm bắt diễn
biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời,
hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cho cán bộ,
đảng viên.
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác tuyên giáo, đặc biệt là kỹ năng đối
thoại, đấu tranh trực diện với những phần tử bất mãn, bất đồng chính kiến và có
hành vi nói, viết, hành động sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của
bộ phận phụ trách công tác tuyên giáo tại cơ sở, nêu cao trách nhiệm của các cấp
ủy đảng trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, đấu tranh phòng,
chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá". Chủ động định hướng thông tin, cung cấp thông tin thường xuyên
hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người
tốt, việc tốt.
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- Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính
trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng
viên, Kết luận số 04-KL/TU, ngày 20/5/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW của
Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp
sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy định
của Trung ương, thành phố có nội dung liên quan để tăng cường vai trò nêu gương
của cán bộ đảng viên.
3. Về cơ chế, chính sách
- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm
cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp
ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá
nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm.
- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cấp ủy, cán
bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về
phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp.
- Tăng cường, rà soát chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ
chính trị nội bộ; khắc phục ngay tình trạng liên hoan, "gặp mặt" không lành mạnh,
với động cơ không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ,
như: phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm,... khắc phục
tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Chú trọng nắm tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; chủ
động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần
tử cơ hội, bất mãn chính trị.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đủ
về số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong sạch, vững mạnh, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ
luật, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức
thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi
phạm, chú trọng kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, nguyên
tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng.

5
- Chỉ đạo giải quyết, phối hợp giải quyết dứt điểm, có tình, có lý những
thông tin, đơn thư kiế n nghi,̣ phản ánh, khiế u na ̣i, tố cáo, thông tin kế t quả cho cán
bộ, đảng viên, người lao động. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng
chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; những cá nhân, nhóm người cấu kết
với nhau, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền
xuyên tạc; có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
- Rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý
và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy
trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp
người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
- Cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát; phát huy vai trò của bộ phận thanh tra, kiểm tra theo chuyên môn để nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với
những cán bộ sai phạm theo quy định.
- Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Xây dựng kế hoạch, phương
hướng, quan điểm phát triển đảng viên theo đặc thù của từng đơn vị, đưa vào kế
hoạch công tác năm và cả nhiệm kỳ.
- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; cơ chế giải
trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên.
- Đảng ủy Khối thường xuyên rà soát, chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm, xử lý
những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, có lời nói và việc làm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời
phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa".
- Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào Chương
trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát
cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Xử lý nghiêm, có trách nhiệm, đúng thẩm quyền đối với các tổ
chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm trong tổ chức thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi chính sách,
tiếp tay cho sai phạm.
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5. Phát huy vai trò của quần chúng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong
đơn vị
-Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò
giám sát của quần chúng, người lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ,
đảng viên.
- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc
việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh,
kiến nghị của quần chúng, người lao động, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.
- Cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối chỉ đạo, tham gia đối thoại với cán bộ,
đảng viên, người lao động tại hội nghị cán bộ, người lao động. Nội dung đối thoại
tập trung vào việc đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; năng lực quản lý,
điều hành của lãnh đạo đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao
động; việc thực hiện Chương trình hành động của cấp ủy đảng; kế hoạch hành động
cá nhân của bí thư cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.
- Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ
chức chính trị - xã hội góp ý, phản biện chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề
gây tâm tư trong quần chúng, người lao động, bức xúc trong xã hội, đơn vị; kịp thời
tổ chức đối thoại với các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về những vấn đề còn có nhận
thức, quan điểm khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động ban hành các quy định chặt chẽ về tiếp
nhận cán bộ, đảng viên và người lao động; công khai quy trình, thủ tục, thời hạn xử
lý các thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và người lao động trong mỗi đơn
vị.
- Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức
đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,
giải quyết các khiếu nại của cán bộ, đảng viên và người lao động liên quan đến lĩnh
vực công tác mình quản lý.
- Hằng năm, các cấp ủy đảng xây dựng, tổ chức thực hiện và thống nhất đưa
kết quả đánh giá về trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ
gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
của từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;
Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban
chấp hành Trung ương khóa XII vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng
viên. Đồng thời, lấy đó làm căn cứ quan trọng để xem xét đề bạt, luân chuyển, điều
động công tác và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ.
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6. Nhiệm vụ của Các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối thực hiện và chỉ
đạo thực hiện
* Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về ý
nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết và nội dung học tập, nghiên cứu,
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn
đảng bộ, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của các đơn vị trong khối . Chủ động
nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để tham mưu chủ
trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả (năm 2017 và những năm tiếp theo).
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) đăng tải trên Website của Đảng ủy Khối (năm 2017 và những năm tiếp
theo).
- Xây dựng kế hoa ̣ch tăng cường công tác dân vâ ̣n của Đảng, phát huy vai
trò của cán bộ, đảng viên trong việc đấ u tranh ngăn chă ̣n, đẩ y lùi suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” phù hợp tình hình thực tiễn tại Đảng bộ Khối. Tăng
cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và người lao
động, đẩy mạnh phong trào thi đua, phong trào dân vận khéo để đấu tranh ngăn
chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
(năm 2017 và các năm tiếp theo).
* Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
- Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp ủy cơ sở về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đã
nghỉ hưu về sinh hoạt trên địa bàn cư trú; về đẩy mạnh công tác phát triển đảng
viên, thành lập tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết 28 (năm 2017). Chỉ đạo,
hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Chú trọng nắm chắc tình hình và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay
(thường xuyên).
- Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hằ ng năm
phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu, các Quận ủy mở lớp lý luâ ̣n chính tri,̣ câ ̣p
nhâ ̣t kiế n thức mới phù hơ ̣p với từng đố i tươ ̣ng nhằ m nâng cao nhâ ̣n thức cho cán
bô ̣, đảng viên, góp phần khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong
nội bộ (thường xuyên hoặc đi ̣nh kỳ).
* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoa ̣ch kiể m tra,
giám sát của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối tập
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trung vào các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đặc biệt là những
trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề xuất hình thức xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm (năm 2017 và các năm tiếp theo).
- Tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm,
không để xảy ra sai phạm.
* Văn phòng Đảng ủy Khối
- Xây dựng Quy trình thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp nhằm nâng
cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực
Đảng ủy Khối (năm 2017).
- Tham mưu nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác xây dựng Đảng triển khai tới cơ sở (năm 2017 và những
năm tiếp theo).
* Đoàn Thanh niên Khối, Hội cựu Chiến binh Khối
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản
biện xã hội (số 217-QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng,
chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khoá XI và Quyết định số 1737QĐ/TU, Quyết định số 1738-QĐ/TU của Thành ủy và tham mưu cụ thể hoá các
quy định, quy chế này theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
để tăng cường sự giám sát, góp ý xây dựng các cấp uỷ đảng trong sạch, vững mạnh
(năm 2017).
- Cụ thể hoá hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về cơ
chế phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã
hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
trong nội bộ, phù hợp thực tế Khối, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện (năm
2017).
- Tập trung tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết và Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, hội viên,
đoàn viên. Phát hiện và thông tin kịp thời tới các cơ quan chức năng những tổ
chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
7. Nhiệm vụ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện và
chỉ đạo thực hiện
- Tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện ngay Nghị quyết và những nhiệm vụ
được xác định trong Chương trình hành động của Đảng ủy Khối; phối hợp với các
ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối triển khai thực hiện theo sự phân công của
Đảng ủy Khối những nội dung trong Chương trình hành động.
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- Căn cứ các quy định của Trung ương và thành phố, chủ động tổ chức thực
hiện tạo sự thống nhất, đồng bộ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cấp ủy trực thuộc, đoàn thể thuộc Khối căn cứ vào các nội dung có liên
quan của Nghị quyết và Chương trình hành động này có trách nhiệm chỉ đạo việc
tổ chức học tập, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung Nghị quyết
số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến toàn
thể đảng viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Khối, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Khối trong phạm vi được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo,
đôn đốc, kiểm tra các các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối và
Chương trình hành động của đơn vị.
- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban Đảng ủy
Khối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động này; kịp thời
tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm,
bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;
bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII đạt chất lượng, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Thành ủy (để b/c);

- Các ban và Văn phòng Thành ủy(để b/c)
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối (để t/h);
- UBKT, các Ban của Đảng ủy Khối (để t/h);
- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc ĐUK (để t/h);
- Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối (để t/h);
- Lưu VP, BTC ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Đã ký

Lương Minh Huệ

