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V/v thực hiện cam kết cá nhân năm 2021

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu
cầu các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức cho đảng viên xây dựng bản cam kết
cá nhân năm 2021 theo Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban
Tổ chức Trung ương.
- Nội dung bản cam kết (theo mẫu 01).
- Mỗi đảng viên xây dựng bản cam kết, nộp 01 bản tại chi bộ để theo dõi và
lưu hồ sơ đảng viên, 01 bản cá nhân giữ.
- Cấp ủy chi bộ duyệt nội dung cam kết của đảng viên thuộc đơn vị mình.
Tổng hợp nội dung cam kết của các đảng viên (theo mẫu 02) để theo dõi.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các nội dung cam kết của đảng viên tại đơn vị mình; định kỳ 6
tháng/01 lần đánh giá việc thực hiện; lấy kết quả việc thực hiện cam kết đánh giá,
xếp loại đảng viên vào cuối năm.
Đây là nội dung quan trọng trong công tác quản lý đảng viên, là căn cứ để
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với đảng viên, yêu cầu các tập thể, cá nhân
thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành việc xây dựng cam kết cá nhân trước ngày
06/03/2021.
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