
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                     BAN TỔ CHỨC                     
                                        *                                  Phan Thiết, ngày 17 tháng 11  năm 2016 

               Số 25 - BC/BTCĐUK 

 

BÁO CÁO 
tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016 
----- 

 

 I/ Tình hình, kết quả công tác tháng 11/2016 
 - Hoàn chỉnh các thông báo, báo cáo kết quả của Tổ giám sát sau khi hoàn thành 
giám sát chuyên đề đợt II năm 2016 theo Kế hoạch số 31 -KH/ĐUK ngày 05/10/2016 
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
 - Vào sổ và chuyển giao 02 Huy hiệu Đảng 30 năm cho các chi, đảng bộ để trao 
tặng đảng viên có đủ điều kiện trong đợt ngày 07/11 năm 2016.   
 - Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành hướng dẫn đánh giá chất lượng 
đảng viên và tổ chức đảng hàng năm; kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn 
với đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2016. 
 - Triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc về việc tiếp nhận phiếu góp ý đảng 
viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm 
2016. 
 - Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản cho ý kiến về việc kiện toàn Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bình Thuận và thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Cấp ủy, 
chức danh Phó Bí thư Chi bộ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. 
 - Tham mưu Thường trực Đảng uỷ nhận xét, đánh giá 10 cán bộ, đảng viên để 
cấp trên xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 
 - Trình Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận về lịch sử chính trị 12 trường hợp phục 
vụ cho công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ. 
 - Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành 42 quyết định kết nạp đảng 
viên mới (tính từ đầu năm đến nay, tổng số đảng viên mới kết nạp là 173 đ/v),  quyết 
định cho ra khỏi Đảng 01 trường hợp tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
quyết định chuyển đảng chính thức cho 13 đảng viên dự bị; đồng thời chuyển giao 
13 thẻ đảng viên chuyển đảng chính thức cho các chi, đảng bộ để trao cho đảng viên. 
 - Trong tháng đã chuyển sinh hoạt đảng 18 hồ sơ (trong đó chuyển đi trong tỉnh 
14 hồ sơ, chuyển đi ngoài tỉnh 03 hồ sơ; chuyển đến từ ngoài tỉnh 01 hồ sơ). 
 - Tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ lập danh sách đối tượng được tặng quà 
Tết Đinh Dậu năm 2017.   
 - Thực hiện việc lập Sổ danh sách đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc 
trong toàn Đảng bộ Khối và điều chỉnh Bộ mẫu hồ sơ, thủ tục người xin vào Đảng theo 
ý kiến kết luận của Tổ Kiểm tra Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
 Nhìn chung, trong tháng Ban đã bám sát các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, 
Thường trực Đảng ủy giao và các nhiệm vụ đề ra trong tháng để triển khai, tổ chức 
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thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 
     II/ Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tháng tới 
 - Tổng hợp và chuyển giao phiếu góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên 
hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; đồng thời thực hiện việc đối khớp danh 
sách đảng viên năm 2016 với các chi, đảng bộ trực thuộc cơ sở về việc nhận phiếu góp 
ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú 
năm 2016.  
 - Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phương án và lịch thẩm định chất lượng 
tổ chức cơ sở Đảng năm 2016. 
 - Tham dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng, khen 
thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2016 ở các chi, đảng bộ trực thuộc theo sự phân 
công. 
 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. 

 - Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại CBCC và công tác thi đua, khen thưởng của 
Ban báo cáo lãnh đạo cơ quan xem xét quyết định. 
 - Triển khai công tác đảng viên năm 2017: về việc đăng ký học lớp Bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng và đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên, việc ghi phiếu bổ sung lý lịch 
đảng viên hàng năm, việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú và 
công tác đăng ký thi đua đối với đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc.   
 - Tiếp tục đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới theo chỉ 
tiêu đã được Đảng bộ Khối giao. 
 - Tham mưu Ban Thường Đảng ủy kiện toàn, củng cố nhân sự cấp uỷ có biến 
động ở các chi, đảng bộ trực thuộc. 
 - Tham mưu Thường trực Đảng uỷ nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên đang 
sinh hoạt trong Đảng bộ để cấp trên xem xét, đề bạt (nếu có). 
 - Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức 
và làm báo cáo kết quả sưu tra lịch sử chính trị trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xem 
xét, kết luận. 
 - Theo dõi, đôn đốc việc bổ sung lý lịch đảng viên, hướng dẫn đảng viên mới 
kết nạp khai lý lịch đảng viên; nhắc nhở các tổ chức cơ sở Đảng chậm nộp hồ sơ 
đảng viên mới kết nạp; cập nhật và lưu trữ phiếu đảng viên mới kết nạp, phiếu khai 
bổ sung lý lịch đảng viên vào Bộ chương trình dữ liệu. 
 Trên đây là tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 và những 
nhiệm vụ chủ yếu tháng 12/2016, Ban Tổ chức báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ và 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo./. 
 
 Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (b/c);              
- Thường trực Đảng uỷ; 
- Các Ban Đảng uỷ;                                                                             (Đã ký và đóng dấu) 
- Lưu VP, BTC.        

 
                                                                                              Võ Thành Công 

 (Gửi qua mạng)


