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           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

  Khánh Hòa, ngày 31 tháng 7 năm 2019   

          

      Kính gửi:  - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài; 

   - Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Đài; 

   - Các đơn vị trực thuộc Đài; 

   - CĐCSTV Đài, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài; 

 
 Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT), Đảng ủy 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ đề nghị các đồng Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ Đài, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Đài thực 

hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Tổ chức quán triệt sâu sắc tới cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt các Quy định nêu gương của Trung ương và Quy định số 77-

QĐ/BCSĐTNMT (Có tài liệu đính kèm và gửi qua Email); gắn việc thực hiện các quy 

định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức và việc lấy phiếu 

tín nhiệm theo quy định. 

 2. Văn phòng Đài, Trang thông tin điện tử Đài tổ chức việc tuyên truyền rộng 

rãi Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

và Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên 

chức và người lao động thuộc Đài. 

 3. Cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Đài và cán bộ chủ chốt của Đài phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn 



luyện theo cương vị công tác của mình (lồng ghép nội dung trong kế hoạch học tập, 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh hằng năm) và báo cáo chi bộ  

để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện; nếu vi phạm Quy định phải 

kiểm điểm trước Đảng ủy Đài, chi bộ, đơn vị, đoàn thể nơi công tác; vi phạm nghiêm 

trọng sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là một trong 

những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên, viên chức cuối năm. 

 4. Hằng năm, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Đài tiến 

hành đánh giá việc thực hiện Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT, kết hợp với đánh giá 

việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu 

dương, khen thưởng những cá nhân điển hình trong việc thực hiện nêu gương; kịp 

thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm Quy định. Định kỳ hàng năm 

báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Đài để tổng hợp báo cáo Đảng ủy cấp trên. 

 5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài chủ trì và phối hợp với các chi ủy trực thuộc 

Đài thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 

77-QĐ/BCSĐTNMT; định kỳ tháng 12 hằng năm hoặc khi có yêu cầu báo cáo Đảng 

ủy Đài kết quả thực hiện. 

 

 Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài, các chi bộ trực 

thuộc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Đài nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - VP Đảng ủy TCKTTV (để b/cáo);  

     - Trang Thông tin điện tử Đài (để đăng tải); 

     - Lưu ĐUĐ.   

 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

Đặng Văn Dũng (đã ký) 

 

 

 

 

 

 


