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BÁO CÁO 

đánh giá rút kinh nghiệm công tác tham mưu phân loại 
tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 

----- 
 
 
 Thực hiện Thông báo kết luận số 726-TB/ĐUK, ngày 31/01/2019 của  
Thường trực  Đảng ủy Khối tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực với các ban và 
đoàn thể trực thuộc tháng 01/2019; Ban Tổ chức Đảng ủy báo cáo đánh giá rút kinh 
nghiệm công tác tham mưu phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 của ban, 
cụ thể như sau: 
 

 1. Những mặt được: 
 

 - Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch, 

hướng dẫn và công văn chỉ đạo cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ 

chức đảng và đảng viên năm 2018; các quyết định thành lập Tổ tham dự kiểm 

điểm, Tổ thẩm định kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên; 

 - Sau thẩm định đã cố gắng tổng hợp và báo cáo kết quả phân loại tổ chức đảng 

và đảng viên năm 2018 phục vụ họp Ban Thường vụ thông qua; thông báo kết quả 

phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 phục vụ hội nghị tổng kết công tác xây 

dựng đảng và các báo cáo, biểu mẫu cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo yêu cầu. 
 

 - Hầu hết các tổ chức đảng được thẩm định đều được các tổ thẩm định đánh 

giá, phân tích những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để từ đó rút kinh nghiệm, thực 

hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. 

2. Những hạn chế, khuyết điểm: 

 - Tham mưu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối 

với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở một số nội dung chưa sâu kỹ, có nội dung chưa 

đảm bảo theo hướng dẫn của Tỉnh ủy cần phải hướng dẫn bổ sung “…Đảng viên giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm ở chi bộ trước, ở tập thể lãnh đạo, quản lý sau”; 

chưa chủ động trong triển khai việc lấy ý kiến của các chủ thể (ngang cấp). 
  

 - Số lượng tổ chức đảng nhiều nhưng thời gian phải hoàn thành việc thẩm 

định khá ngắn, bên cạnh đó một số tổ chức cơ sở đảng chưa chủ động sắp xếp thời 

gian để các tổ tiến hành thẩm định theo kế hoạch đã đề ra, phải thay đổi lịch nên 

cũng ảnh hưởng đến công tác thẩm định của các tổ.  
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- Tổng hợp kết quả thẩm định việc đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức 

đảng năm 2018 chậm so với tiến độ và kế hoạch, cập nhật số liệu còn sai sót, lý do 

hạ mức xếp loại tổ chức đảng trình Ban Thường vụ chưa đầy đủ, thuyết phục. 

 - Tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên chưa 

đầy đủ, kịp thời. 

3. Nguyên nhân 

-  Do là năm đầu tiên thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức 

đảng và đảng viên theo hướng dẫn mới của cấp trên, nên việc nghiên cứu, tham mưu 

các văn bản chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng triển khai thực hiện còn lúng túng, bị 

động và chưa sát với thực chất hoạt động của tổ chức đảng. 

- Một số cơ sở đảng tổ chức họp đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức 

đảng năm 2018 chưa đúng thời gian quy định dẫn đến thời gian thẩm định kéo dài 

hơn dự kiến nên thời gian tổng hợp các nội dung và số liệu quá gấp dẫn tới nhiều 

sai sót. 

 - Một số thành viên tham gia các Tổ thẩm định chưa nắm chắc Hướng dẫn 

số 07-HD/ĐUK và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đánh giá, phân loại đảng 

viên và tổ chức đảng nên việc nhận xét, đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm của các 

cơ sở đảng  chưa cụ thể, lý do hạ mức xếp loại chưa thuyết phục. 
  

- Tỉnh ủy chậm ban hành Quy định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên 

nên thời gian triển khai đến cơ sở quá gấp do đó nhiều tổ chức đảng đề nghị khen 

thưởng nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, một số cơ sở gửi hồ sơ sau khi Đảng ủy Khối tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.  

Từ những hạn chế, khuyết điểm trên, Ban Tổ chức sẽ nghiêm túc rút kinh 
nghiệm và khắc phục trong tham mưu đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng 
viên năm 2019.  
 

Ban Tổ chức Đảng ủy kính báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối. 
 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG BAN 
- T.Trực Đảng ủy, 
- Các ban và đoàn thể trực thuộc, 
- Lưu VP (N Cường - 10b). 
 

 
                    
                                                                                                 Nguyễn Cường 


		2019-02-13T07:59:59+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Cường<NGUYEN CUONG@DUDCD> đã ký lên văn bản này!


		2019-02-13T08:00:14+0700
	Việt Nam
	Ban Tổ chức<BTC@DUDCD> đã ký lên văn bản này!




