
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ 

DOANH NGHIỆP TỈNH 

ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƢƠNG 

* 
Số:        -CV/ĐU 

V/v: Quán triệt, triển khai thực hiện các 

văn bản về công tác nội chính, phòng 

chống tham nhũng; Kỷ luật tổ chức Đảng 

và Đảng viên vi phạm 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; 

- Lãnh đạo các phòng CMNV sở, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; UBND 

tỉnh về việc quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định của Đảng về công tác 

nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đảng bộ Sở Công 

Thương triển khai đến các cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo các phòng CMNV, đơn vị trực 

thuộc và chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Toàn Đảng bộ, chính quyền Sở Công Thương tiếp tục triển khai quán triệt, 

tuyên truyền các văn bản sau: 

- Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 17/11/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Điện 

Biên quy định sự lãnh đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đối với 

công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

- Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia; 

- Thông báo số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, cải cách tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21 

– KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII của Tỉnh 

ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức Đảng và Đảng viên. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong 

Đảng bộ, yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các phòng CMNV sở, đơn vị trực 

thuộc cụ thể hóa nội dung quy định, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng quy định. 

 3. Giao cho Thường trực Đảng ủy Sở Công Thương tổng hợp kết quả quán 

triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. 
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Nhận được văn bản này, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, 

đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các đ/c UVBCH; 

- Thông báo toàn Đảng bộ; 

- Lưu: VT, TTĐU. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 
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