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Kính gửi: Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

 
Thời gian qua, công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí được các cấp 

ủy đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản theo đúng Quyết định số 342- 

QĐ/TW, ngày 28/10/2010 của Bộ Chính trị và Công văn số 141-CV/VPTW/nb, 

ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, 

chính quyền cùng cấp đã quan tâm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động của các 

cấp ủy đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Bộ Chính trị. 

Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đảng phí tại một số cấp ủy đảng các 

cấp còn những thiếu sót, hạn chế, đáng lưu ý là: 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, sử dụng kinh phí có nơi chưa kịp thời, chưa 

đúng quy định. 

- Một số cấp ủy đảng chưa lập dự toán, báo cáo quyết toán thu, chi tài chính 

và theo dõi, quản lý kinh phí hoạt động công tác đảng (gồm đảng phí trích giữ lại 

và nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi trừ nguồn đảng phí trích giữ lại) chưa 

tốt; chưa xác định đầy đủ thu nhập để thu đảng phí và trích nộp đảng phí lên cấp 

trên theo quy định; báo cáo và nộp đảng phí lên cấp trên còn chậm và phản ánh 

chưa đầy đủ các chỉ tiêu báo cáo. Lưu trữ chứng từ không đầy đủ; một số nội dung 

chi hỗ trợ cho các đoàn thể chưa đúng quy định; cán bộ văn phòng cấp ủy vừa làm 

công tác thu, nộp, quản lý đảng phí, vừa làm thủ quỹ. 

- Nguồn ngân sách địa phương bố trí để chi cho hoạt động của các đảng bộ 

xã, phường, thị trấn, có nơi chưa đảm bảo theo dự toán được giao. 

Để khắc phục tình trạng trên, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các 

huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo 

các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt một số việc sau: 

1. Tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm 

Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/10/2010 của Bộ Chính trị quy định về chế 

độ đảng phí; Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí; Công văn số 1266-CV/VPTW/nb, 
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ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung 

Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng 

về thực hiện chế độ đảng phí. 

2. Khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những hạn chế, thiếu 

sót đã được kết luận, kiến nghị qua các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng về 

công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Đồng thời chỉ đạo thực hiện cân 

đối nguồn đảng phí trích giữ lại vào nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng của 

các cấp ủy theo quy định tại Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Bộ 

Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/VPTU-STC, ngày 27/8/2013 của Sở Tài chính 

và Văn phòng Tỉnh ủy về thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức 

cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo ủy 

ban kiểm tra cấp ủy phối hợp với văn phòng cấp ủy thực hiện tốt việc kiểm tra 

công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại các cấp ủy cấp dưới. 

4. Thường trực các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp 

bố trí dự toán đảm bảo kinh phí hoạt động công tác đảng của các tổ chức đảng trên 

địa bàn theo đúng quy định. 

Căn cứ công văn này, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ 

trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi việc triển khai thực hiện; hàng 

năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo./. 

 
 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Đã ký 
Huỳnh Thanh Cảnh 

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số 10 - BS/ĐUK 

SAO LỤC 
 

Bình Thuận, ngày 06  tháng 12  năm 2019 

 Đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định liên 
quan về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí./. 
 
Nơi nhận: 
- Các chi, đảng bộ cơ sở 
- Lưu VP. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Đinh Quang Vũ 
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