
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH            
        *                               Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2019              
                 Số 467 - CV/ĐUK 
      Hướng dẫn bổ sung một số nội dung tại 
Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối 

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

 
Để thực hiện đảm bảo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh 

giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

hướng dẫn bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 

29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối như sau: 

1. Đối với trình tự tiến hành kiểm điểm của tập thể và cá nhân, thực hiện 

theo điểm 4.2, khoản 4, mục I tại Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 29/11/2019 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trong đó, cần lưu ý đối với các đồng chí đảng viên 

là đảng ủy viên thì thực hiện kiểm điểm ở chi bộ trước, kiểm điểm ở tập thể đảng 

ủy sau. 

2. Đối với việc biểu quyết và tính kết quả biểu quyết xếp loại chất lượng 

đảng viên,tổ chức đảng thì thực hiện theo các mẫu phiếu biểu quyết đã được Đảng 

ủy Khối gửi cho cơ sở qua email và đăng kèm theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK tại 

trang tin điện tử của Đảng ủy Khối (truy cập trang: http://danguykhoibinhthuan.vn, 

vào mục “Tài liệu/ Văn bản ban hành/ Hướng dẫn” và truy cập vào nội dung 

Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK để download). 

* Lưu ý:Việc bỏ phiếu kín biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên ở chi bộ 

được thực hiện như sau: 

- Lần 1: Chi bộ bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng đảng viên theo 3 mức xếp 

loại: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành 

nhiệm vụ.” 

-Lần 2: Chi bộ chọn trong số đảng viên đã được biểu quyết xếp loại “Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ” những đảng viên đảm bảo các tiêu chí ở mức chất lượng 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để bình chọn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ”  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn bổ sung một số nội dung cụ thể 

nêu trên để các cấp ủy cơ sở thực hiện.Đồng thời, đề nghị các cấp ủy cơ sở tổ chức 
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kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng 

đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối. 

Nơi nhận:                                                               
-Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Thành viên các Tổ dự kiểm điểm, 
- Lưu VP, BTC (N Cường-15b). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Võ Thành Công 
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