
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
                               *                                    Phan Thiết, ngày 14 tháng 12 năm 2017 
               Số 494 - TB/ĐUK 

      
THÔNG BÁO 

về việc thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 
------- 

 
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ 

Đảng uỷ Khối về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ 

chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thẩm 

định xếp loại chất lượng các chi, đảng bộ cơ sở như sau: 

1. Thời gian, địa điểm thẩm định 

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 03/01/2018 theo lịch gửi kèm (các cơ sở đảng 

hoàn thành việc phân loại và 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). 

+ Buổi sáng bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30. 

- Địa điểm: Tại Cơ quan Đảng ủy Khối. 

(Số 308 - Trần Hưng Đạo - Phan Thiết -  Bình Thuận) 

2. Thành phần thẩm định 

a- Đảng ủy Khối: Thành lập 03 tổ thẩm định như sau: 

* Tổ 1: Gồm có 03 thành viên   

- Đ/c Nguyễn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng 

ủy Khối: Tổ trưởng; 

- Đ/c Kỷ Phượng Uyên, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

Khối: Thành viên. 

- Đ/c Nguyễn Duy Khánh, chuyên viên Văn phòng phòng Đảng ủy: Thành viên. 

* Tổ 2: 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 Phạm Hòa Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy: Thành viên. 

-  Đ/c Nguyễn Thị Thẩm, Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Dân vận: Thành viên. 

* Tổ 3: Gồm có 03 thành viên 

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

- Dân vận Đảng ủy Khối: Tổ trưởng; 
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- Đ/c Võ Công Thành, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy: 

Thành viên; 

- Đ/c Nguyễn  Hữu Phương, Bí thư Đoàn Khối: Thành viên. 

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

 b- Các chi, đảng bộ cơ sở: 

+ Đối với các chi bộ cơ sở: Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ và đồng 

chí chi ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đảng vụ. 

+ Đối với các đảng bộ cơ sở: Tập thể Đảng ủy hoặc Ban Thường vụ Đảng 

ủy (nơi có Ban Thường vụ). 

3. Nội dung thẩm định 

- Kết quả đánh giá, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017. 

- Các tổ chức đảng và đảng viên đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng năm 2017. 

4. Tài liệu phục vụ thẩm định 

- Văn bản đề nghị công nhận mức xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017; 

- Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017;  

- Bảng chấm điểm tổ chức cơ sở đảng năm 2017; 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tổ chức đảng và đảng viên đề nghị Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng (nếu có); 

- Các biểu mẫu tổng hợp kết quả phân loại đảng viên và kết quả phân loại 

chi, đảng bộ cơ sở năm 2017 (1); 

- 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; 

- Kế hoạch “cá nhân gương mẫu thực hiện” của người đứng đầu cấp ủy, cơ 

quan, đơn vị và kế hoạch “cá nhân tự giác thực hiện” của cán bộ, đảng viên; Kế 

hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 

XII) đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cam kết rèn luyện giữ gìn 

phẩm chất đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” của cán bộ, đảng viên; 

- Đối với các đảng bộ cơ sở có thêm Biên bản thẩm định đánh giá chất lượng 

của từng từng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc. 

* Lưu ý: Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 10/11/2016  và Công văn 

số 706-CV/ĐUK, ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đảng 

                                                
(1)  04 biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
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ủy cơ sở tiến hành thẩm định, phân loại chất lượng các tổ chức đảng trực thuộc 

(theo mẫu biên bản gửi kèm theo Thông báo này).  

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 2017./. 
 

Nơi nhận:         T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);                   PHÓ BÍ THƯ 
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm-UVBTV Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c);                                                             (Đã ký và đóng dấu) 
- Thường trực Đảng ủy;        
- Các Ban và Đoàn thể trực thuộc;  
- Các chi, đảng bộ cơ sở;          (qua mạng) 

- Các đ/c trong Tổ thẩm định;       Võ Thành Công 
- Lưu VP, BTC.                                 
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LỊCH THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2017 
(kèm theo Thông báo số 494 - TB/ĐUK ngày 14/12/2017 

của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh) 
---- 

 

Thời gian 
Cơ sở Đảng 

Tổ thẩm 
định Ngày Buổi 

03/01/2018 

Sáng 

VP Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tổ 1 

Ban Nội chính; Thanh tra tỉnh Tổ 2 

Trường Cao đẳng Y tế, Liên hiệp các Hội KHKT Tổ 3 

Chiều 

VP HĐND tỉnh; VP Đoàn ĐBQH Tổ 1 

Viện KSND; UBKT Tỉnh ủy Tổ 2 

Trường Chính trị; Cao đẳng nghề Tổ 3 

04/01/2018 

Sáng 

VP UBND tỉnh; Ban BVCSSKCB Tổ 1 

Báo Bình Thuận, Tòa án tỉnh Tổ 2 

Trường Cao đẳng Cộng đồng; Đoàn Luật sư Tổ 3 

Chiều 

BHXH; Ban Dân tộc Tổ 1 

Đài PTTH; Sở Tư pháp Tổ 2 

Kho bạc Nhà nước, Hội Nông dân Tổ 3 

05/01/2018 

Sáng 

Sở Tài Chính; Ngân hàng Nhà nước Tổ 1 

Sở Công thương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ 2 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Chữ thập đỏ Tổ 3 

Chiều 

Sở Kế hoạch & Đầu tư; Liên minh HTX  Tổ 1 

Liên đoàn lao động tỉnh; Hội CCB Tổ 2 

Sở Thông tin - Truyền thông; Hội Đông y Tổ 3 

08/01/2018 

Sáng 

Sở Nội vụ; Cục Thống kê Tổ 1 

Cục Thuế; Tỉnh đoàn Tổ 2 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh,  BQLDA ĐTXD công trình DD&CN Tổ 3 

Chiều 

Sở Xây dựng; Cục Thi hành án Dân sự; Tổ 1 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh Tổ 2 

Sở Khoa học và Công nghệ; VP Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tổ 3 



Lich tham dinh 2017 (DUK).doc        5  

Thời gian 
Cơ sở Đảng 

Tổ thẩm 
định Ngày Buổi 

09/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sáng 

Sở Tài nguyên & Môi trường Tổ 1 

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Tổ 2 

Sở Giao thông vận tải Tổ 3 

Chiều 

Sở Nông nghiệp và PTNT  Tổ 1 

Sở VH, TT & DL Tổ 2 

Sở Y tế Tổ 3 

 


