
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

Cơ chế giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể,  

cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định 1374-QĐ/TU 

của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 

 

Nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách  

nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt 

động giám sát cộng đồng và chủ động hơn trong việc phát hiện, xử lý các vụ 

việc vi phạm trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 01 tháng 12 năm 

2017, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quy 

định số 1374-QĐ/TU về “Giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá 

nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước (sau đây viết tắt là Quy định số 1374). 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Theo Quy định số 1374, thông tin phản ánh có cơ 

sở xác định tập thể, cá nhân có hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức 

lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc 05 nhóm 

lĩnh vực là:  

- Thực hiện chức trách, công vụ; 

 - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ;  

 - Công tác tổ chức, cán bộ;  

- Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;  

- Phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

 2. Nguồn tiếp nhận thông tin phản ánh: Từ 04 nguồn  

 - Ý kiến của cử tri;  

 - Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử (đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp);  

 - Thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động giám sát 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;  

 - Phản ánh của báo chí.  

 3. Quy định xử lý thông tin phản ánh: Thông tin phản ánh về tập thể, cá 

nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của đảng bộ nào thì ban thường vụ cấp ủy 

nơi đó chịu trách nhiệm chỉ đạo xem xét, xử lý. Người đứng đầu của đơn vị có 

thông tin phản ánh có trách nhiệm báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp về xử 

lý của mình. Trường hợp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì ban thường 

vụ cấp ủy cấp trên của các địa phương, đơn vị đó có trách nhiệm chỉ đạo xem 

xét, xử lý.  
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 Việc tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin và đề xuất xem xét, xử lý trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân do người đứng đầu đơn vị chỉ đạo và phải thực hiện 

công khai, minh bạch, khách quan, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền. Việc xử 

lý trách nhiệm phải đồng bộ, kịp thời về Đảng, chính quyền, đoàn thể (nếu có).  

Quy định số 1374 còn xác định rõ đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử 

lý các nguồn thông tin; thời hạn xem xét, xử lý các nguồn thông tin phản ánh; 

việc công khai kết quả xem xét, xử lý; đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và giám sát kết quả xem xét, xử lý… 

Quy định số 1374 đã được phổ biến, triển khai thực hiện đến tất cả các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận 1. Trong thời gian tới, Đảng bộ quận 1 

sẽ đẩy mạnh phát huy dân chủ, tăng cường sự tham gia đóng góp ý kiến, sự 

giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớn nhân dân trên địa bàn 

quận, ngăn ngừa kịp thời những dấu hiệu vi phạm, biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng 

Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, chính quyền phục vụ nhân, đội ngũ cán 

bộ, công chức thân thiện, chuyên nghiệp và tận tụy.  
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