
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                       ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
                               *                                    Bình Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2019 
               Số 166- TB/ĐUK 

THÔNG BÁO 
về việc thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2019 

------- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐUK, ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ 

Đảng uỷ Khối về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức 

đảng và đảng viên năm 2019; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thẩm định xếp loại 

chất lượng các cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở như sau: 

1. Thời gian, địa điểm thẩm định 

- Thời gian:  Từ ngày 06 – 10/01/2020 (có lịch cụ thể kèm theo). 

- Địa điểm: Tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối (số 308 - Trần Hưng Đạo và số 

12 - Ngư Ông - Phan Thiết - Bình Thuận). 

* Lưu ý: Các cơ sở đảng hoàn thành việc kiểm điểm và tự đánh giá phân loại, 

đồng thời gửi hồ sơ đề nghị về Đảng ủy Khối trước thời gian quy định thì Tổ thẩm định 

có thể liên hệ sắp xếp thời gian thích hợp để tiến hành thẩm định trước. 

Các Tổ thẩm định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm liên hệ 

với các cơ sở đảng để xác định cụ thể địa điểm thẩm định. 

2. Thành phần thẩm định 

a- Đảng ủy Khối: Thành lập 04 tổ thẩm định tiến hành thẩm định chất lượng 

các tổ chức cơ sở đảng; như sau: 

* Tổ 1: Gồm có 03 thành viên 

- Đ/c Đặng Văn Dước, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

Khối: Tổ trưởng; 

- Đ/c Lê Văn Khai, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy: Thành viên; 

- Đ/c Phạm Thị Hồng Vân, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối: Thành viên. 

* Tổ 2: Gồm có 03 thành viên   

- Đ/c Hoàng Tương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy 

Khối: Tổ trưởng; 

- Đ/c Trần Thị Thanh Thi, Chuyên viên Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy: 

Thành viên; 

- Đ/c Lê Duy Khánh, Chuyên viên Văn phòng phòng Đảng ủy: Thành viên. 
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* Tổ 3: Gồm có 03 thành viên   

- Đ/c Pham Thị Tố Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - 

Dân vận Đảng ủy Khối: Tổ trưởng; 

- Đ/c Kỷ Phượng Uyên, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối: Thành viên; 

- Đ/c Phạm Hòa Trung, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy: Thành viên. 

* Tổ 4: Gồm có 03 thành viên 

- Đ/c Đinh Quang Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Đảng ủy 

Khối: Tổ trưởng; 

- Đ/c Đỗ Duy Khánh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối: 

Thành viên. 

- Đ/c Võ Công Thành, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối: Thành viên. 

 (Có lịch thẩm định tổ chức cơ sở đảng kèm theo) 

 b- Các chi, đảng bộ cơ sở: Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư và đồng chí cấp 

ủy viên phụ trách công tác đảng vụ. 

3. Nội dung thẩm định 

Kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và 

đảng viên năm 2019. 

4. Tài liệu phục vụ thẩm định 

- Các văn bản, biểu mẫu được quy định tại Mục III, Hướng dẫn số 04 -

HD/ĐUK, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Riêng Bản kiểm 

điểm đảng viên và Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên năm 2019 có thể gửi sau. 

- Các loại sổ phục vụ cho hoạt động của chi, đảng bộ: Sổ nghiệp vụ công tác 

đảng viên; Sổ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; Sổ thu, nộp đảng phí; Sổ 

ghi chép tình hình chính trị nội bộ. 

- Các văn bản chi, đảng bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện trong năm; bản 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cán bộ, đảng viên. 

- Các biên bản thẩm định chất lượng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc do 

đảng ủy cơ sở thực hiện. 

Đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện đúng yêu cầu công tác 

thẩm định, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019. 

Nơi nhận:  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c), 
- Thường trực Đảng ủy,      
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các Ban và Đoàn thể trực thuộc, 
- Các đ/c trong Tổ thẩm định,  
- Lưu VP, BTC (N Cường-64b).    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

Võ Thành Công 
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