
      ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
                             *                           Bình Thuận, ngày 05 tháng 12 năm 2018 
                Số 696 - TB/ĐUK 
         
 

THÔNG BÁO 
phân công dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 

------ 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐUK, ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ 

chức đảng và đảng viên năm 2018; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo phân 

công việc chỉ đạo, dự kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ 

chức đảng và đảng viên ở cơ sở như sau: 

I. Phân công dự kiểm điểm 

 1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự kiểm điểm tại chi 

bộ, đảng bộ cơ sở được phân công theo dõi theo Thông báo số 519-TB/ĐUK, ngày 

03/4/2018 và Thông báo số 678-TB/ĐUK, ngày 31/10/2018 của Đảng ủy Khối. 

 2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 03 Tổ để dự kiểm điểm tại các 

chi, đảng bộ cơ sở, như sau: 

 * Tổ 1: Gồm có 03 thành viên  

 - Đ/c Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối: Tổ trưởng. 

- Đ/c Võ Duy Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy 

Khối: Thành viên. 

- Đ/c Nguyễn Thị Thẩm, Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 

Khối: Thành viên. 

Dự kiểm điểm tại các chi, đảng bộ cơ sở: Văn phòng Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên & Môi 

trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng; Văn phòng 

HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khoẻ cán bộ, Ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thống kê, Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh, Liên minh Hợp tác xã. 

* Tổ 2: Gồm có 03 thành viên 
- Đ/c Võ Duy Quý, Phó Bí thư Đảng ủy: Tổ trưởng. 

- Đ/c Đặng Văn Dước, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng 

ủy Khối: Thành viên. 

- Đ/c Nguyễn Hữu Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn khối các 

cơ quan tỉnh: Thành viên. 

Dự kiểm điểm tại các chi, đảng bộ cơ sở: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở 

Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Cục Thuế tỉnh, 

Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Công thương, Liên đoàn Lao 
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động tỉnh; UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Văn học nghệ 

thuật, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận  

 * Tổ 3: Gồm 03 thành viên 

- Đ/c Võ Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy: Tổ trưởng. 

- Đ/c Võ Công Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối: Thành viên. 

- Đ/c Phạm Hòa Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy: Thành viên. 

Dự kiểm điểm tại các chi, đảng bộ cơ sở: Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Kho bạc Nhà nước, Sở Y tế, Sở Giáo dục 

& Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học & Công nghệ; Trường Cao đẳng 

Nghề, Sở Thông tin & Truyền thông, BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp Bình Thuận, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Đoàn Luật 

sư, Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

 II. Tổ chức thực hiện  

 1. Trước khi tiến hành kiểm điểm, các cấp ủy cơ sở gửi giấy mời dự kiểm 

điểm kèm theo dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân (gửi trước ít nhất 

3 ngày làm việc) cho Tổ dự kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách đơn vị mình. 

 2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các Tổ dự kiểm điểm 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sau khi dự kiểm điểm ở các chi, đảng bộ cơ sở có 

trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm điểm về cho Đảng ủy Khối (theo mẫu gửi kèm). 

 Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối, thành viên các Tổ dự kiểm điểm và các chi bộ, đảng bộ cơ sở biết 

và thực hiện. 
 

 Nơi nhận:       T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                             BÍ THƯ 
- Đ/c Nguyễn Thanh Nam, UVBTV Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các Ban và Đoàn thể trực thuộc,                      

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, 

- Thành viên các Tổ, 

- Lưu VP (N Cường -100b).                                                  Lê Đức Hùng       
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          ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
 *           

 
PHIẾU NHẬN XÉT 

kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại 
 chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 

----- 
 

 Theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, qua tham dự kiểm 

điểm kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng, đảng viên năm 2018 tại ....................................…………………………, tôi/ 

Tổ..... đánh giá kết quả kiểm điểm như sau: 

 1. Nhận xét chung 

 (Việc nhận xét cần căn cứ vào quy trình tổ chức kiểm điểm, số lượt ý kiến 

phát biểu, tính dân chủ, tinh thần góp ý trong tự phê bình và phê bình, những ưu 

điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân qua kiểm điểm, những vấn đề cần lưu ý) 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Bình Thuận, ngày         tháng       năm 2018 

                               TM TỔ DỰ KIỂM ĐIỂM 

       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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