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                   BAN TỔ CHỨC                   
                                 *                                       Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

               Số 241 - CV/BTCĐUK 
                  Triển khai công tác đảng viên 
       năm 2019 (bổ sung) và đánh giá, xếp loại 
   (ngang cấp) đối với cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng 
 
 

                                          Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 
 

 Thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng ủy Khối; Ban Tổ chức 

Đảng ủy đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện các nội dung sau:  

 1/ Giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú 

 Triển khai việc ghi giấy giới thiệu và phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú (phải 

ghi đầy đủ, chính xác các phần thông tin và ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên); đồng thời 

lập bảng tổng hợp danh sách đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú năm 

2019 (theo các Mẫu số 04, 05, 06) gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tổng hợp và 

bàn giao cho cấp ủy các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

 Các cấp ủy cần quan tâm thực hiện đầy đủ nội dung được quy định tại Hướng 

dẫn số 34-HD/BTCTU ngày 05/9/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trong đó cần lưu 

ý các trường hợp sau: 

 - Đối với những đảng viên tạm trú ở địa phương khác nhưng có hộ khẩu 

thường trú của gia đình ở nơi khác (ở 02 nơi)... thì phải ghi rõ địa chỉ nơi tạm trú, 

nơi thường trú trong giấy giới thiệu (Mẫu 04). 

 - Đối với những đảng viên mới kết nạp, mới chuyển đến, thay đổi chổ ở, 

chuyển công tác... phát sinh sau khi đã bàn giao phiếu năm 2019, thì cấp ủy phải kịp 

thời thông báo; ghi giấy giới thiệu, phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú và lập danh 

sách gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tổng hợp chuyển giao cho các huyện, thị 

và thành ủy trong tỉnh. 

 2/ Bản kiểm điểm cá nhân và phiếu bổ sung lý lịch đảng viên 

 Sau khi hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, 

các bản kiểm điểm cá nhân phải được  ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu gửi về Ban Tổ 

chức Đảng ủy để quản lý, lưu giữ theo quy định. 

 Đối với việc gửi phiếu bổ sung lý lịch đảng viên năm 2018 đề nghị thực hiện 

thống nhất theo nội dung Công văn số 232 - CV/BTCĐUK ngày 07/12/2018 của 

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về triển khai công tác đảng viên năm 2019. 
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 3/ Hồ sơ phục vụ cho việc tham gia lấy ý kiến các cụm đánh giá chất lượng 

tổ chức, xếp loại tổ chức đảng (ngang cấp). 

 Để thực hiện việc tham gia đánh giá, xếp loại cùng cấp trong đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với các chi, đảng bộ cơ sở và tập thể cấp ủy cơ sở (Điểm 1.4, 

Khoản 1, Mục B, Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối), 

đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở gửi các loại tài liệu, văn bản sau: 

 + Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở 

đảng, đảng viên (theo đề cương báo cáo tại Thông báo số 697-TB/ĐU, ngày 12/12/2018 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối); 

 + Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (mẫu 3); 

 + Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy cơ sở (mẫu 4). 

 Tài liệu, văn bản gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chậm nhất vào ngày 

05/01/2019 để tổng hợp và thực hiện việc lấy ý kiến theo các Cụm (Quyết định số 2050-

QĐ/ĐUK ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). 

 
Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG BAN 
- Như trên,              
- Thường trực Đảng uỷ,                                                        
- Lưu VP, BTC (Thành-58b).        

 
 
                                                                                                         Nguyễn Cường 
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