
Đảng ủy xã Hàm Phú mở Hội nghị quán triệt 
 Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) 

----- 

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chiều các ngày 24,26/02/2022 

tại nhà văn hóa xã Hàm Phú. Thường trực Đảng ủy xã Hàm Phú đã mở Hội nghị quán 

triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), cùng về tham dự Hội 

nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Bí thư Đảng ủy xã Hàm Phú, đồng chí Đặng 

Thị Thắm – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Võ Văn 

Tâm – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã. Ngoài ra còn có 189/236 cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong toàn xã về tham dự. 

Nội dung Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã quán triệt Kết luận số 21-

KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lỷ nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW, 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên 

không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra 

Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Qua quán triệt, cán bộ đảng viên tự nhận thức rằng Quy định 37 là văn bản 

quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc 

sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao 

hiệu quả công tác giáo dục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống trách 

nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh./. 


