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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2021

CHỈ THỊ
về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình
các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
----Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (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 (viết tắt là Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII)), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ
thành phố đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt nhiều
kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
trong toàn Đảng bộ thàn phố. Đặc biệt, công tác kiểm điểm, tự phê bình
và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ được chú trọng, ngày càng
đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần đấu tranh, 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, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tự phê bình
và phê bình trong sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đúng
theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, có biểu hiện hình thức;
trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tốt;
việc kiểm điểm đảng viên có dấu hiệu, biểu hiện suy thoái có mặt còn lúng túng;
tinh thần đấu tranh phê bình chưa cao, còn xảy ra tình trạng nể nang, né tránh,
ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm
và trách nhiệm cá nhân.
Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, chi bộ
chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình
trong sinh hoạt; một số đảng viên chưa tự giác nhận diện những biểu hiện
suy thoái, còn thờ ơ, chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát
việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy cấp trên
chưa thường xuyên, chưa gương mẫu, thiếu quyết tâm thực hiện, hiệu quả thấp.
Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại,
hạn chế, bất cập, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
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“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), kiên quyết đấu tranh, 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”; Ban Thường vụ
Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy,
chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW
ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị 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”, gắn với thực hiện hiệu quả 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; trong đó bám sát nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ cơ sở,
tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất,
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp; kịp thời
phản ánh với cấp ủy chi bộ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên,
làm cơ sở để tổ chức kiểm điểm trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng.
2. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu
với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm,
nhận diện bằng hình thức phát biểu tại cuộc họp. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt
chi bộ theo chuyên đề kiểm điểm những đảng viên có biểu hiện vi phạm
27 biểu hiện suy thoái (nếu có); quý sau tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả
khắc phục biểu hiện suy thoái của đảng viên đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm
quý trước; nội dung kiểm điểm phải được tuyên truyền bằng hình thức
phù hợp để cán bộ, đảng viên biết và giám sát.
3. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc thực hiện chế độ kiểm điểm
tự phê bình và phê bình. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao
tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phê bình, thẳng thắn tham gia ý kiến với
đảng viên khi phát hiện có biểu hiện suy thoái. Chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ
(nơi không có chi ủy) có trách nhiệm gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên
nếu thấy có biểu hiện suy thoái.
4. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, định kỳ hàng quý
hoặc 6 tháng đảng ủy cơ sở, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy
trực thuộc Thành ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận
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số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW trong đảng bộ mình, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
Qua kiểm điểm của tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cần làm rõ biểu hiện
suy thoái của từng cá nhân cấp ủy viên và từng tổ chức đảng trực thuộc
nếu có vi phạm vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm
đối với cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý nếu xác định có biểu hiện
vi phạm; phân công thành viên lãnh đạo cấp ủy dự và chỉ đạo tổ chức đảng
tiến hành tự kiểm điểm, làm rõ biểu hiện vi phạm.
5. Khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ
nếu có cấp ủy viên, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái đến mức
phải xử lý kỷ luật thì phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu vi phạm
của cấp ủy viên, đảng viên do cấp trên phát hiện qua kiểm tra, thanh tra,
giám sát hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo mà cấp ủy, chi bộ trực tiếp quản lý
không phát hiện, không gợi ý kiểm điểm, phê bình thì cấp ủy, chi bộ đó
phải bị xem xét, xử lý theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm cấp ủy viên
các cấp và đảng viên có biểu hiện vi phạm mà không tự giác kiểm điểm,
tự phê bình. Trong kiểm điểm, nhận xét, đánh giá chất lượng mỗi năm
phải đảm bảo kiểm điểm chặt chẽ, đúng hướng dẫn và gắn trách nhiệm
cá nhân phụ trách với tập thể lãnh đạo quản lý, nhất là hạn chế, khuyết điểm
của đơn vị.
6. Các đồng chí lãnh đạo, công chức là đảng viên được phân công
phụ trách, theo dõi cấp huyện của các cơ quan tham mưu, giúp việc
của Thành ủy mỗi quý đi dự sinh hoạt cấp ủy hoặc chi bộ ít nhất 01 lần
ở địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi hoặc đảng ủy, chi bộ nơi cư trú.
Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy
phân công cấp ủy viên, cán bộ công chức là đảng viên đang công tác
tại các cơ quan của cấp ủy dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí
đảng ủy viên theo dõi, dự sinh hoạt đối với các chi bộ trong đảng bộ mình,
bảo đảm các chi bộ trong Đảng bộ thành phố có cán bộ cấp trên dự sinh hoạt
chi bộ hàng tháng.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu các tổ chức
trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 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,
việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và đặc biệt là các quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chấn chỉnh
tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ
của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân;
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chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ.
8. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, giám sát thường xuyên
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp.
9. Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng
của Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ,
thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện
Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ
Thành ủy kết quả thực hiện.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Đ/c Trần Việt Thành,
P. Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTW,
- Các quận ủy, huyện ủy,
và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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