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Thực hiện Công văn số 14-CV/BDVTU, ngày 03/11/2020 của Ban Dân vận 
Tỉnh ủy về Báo cáo, chấm điểm kết quả thực hiện QCDC năm 2020; Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện báo cáo và chấm điểm, xếp loại năm 2020 như sau:  

1. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở trong các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội quần chúng tỉnh thực hiện chế độ báo cáo và 
chấm điểm, xếp loại năm 2020 (theo Công văn số 14-CV/BDVTU, ngày 03/11/2020 
của Ban Dân vận Tỉnh ủy); khi gửi báo cáo kết quả thực hiện QCDC thì đồng thời 
gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 17/11/2020 để theo dõi. 

2. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp: Cấp ủy phối hợp 
với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai báo cáo kết quả thực hiện QCDC tại doanh 
nghiệp và chấm điểm, xếp loại gửi về Đảng ủy Khối (theo đề cương báo cáo, bảng 
tiêu chí chấm điểm, xếp loại và gửi hồ sơ, tài liệu kiểm chứng theo phụ lục gửi kèm) 
trước ngày 17/11/2020.  

* Lưu ý (Các chi, đảng bộ trong các doanh nghiệp): Năm 2020, Đảng ủy 
Khối không mời cấp ủy cơ sở về để thẩm định, chỉ thông qua hồ sơ của cơ sở gửi về 
Đảng ủy Khối; riêng các doanh nghiệp đã được kiểm tra thực hiện QCDC theo Kế 
hoạch số 22-KH/BCĐĐUK, ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc thực 
hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 thì chỉ gửi báo cáo và bảng chấm điểm. 

3. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Đảng ủy Khối tổng hợp báo cáo, thẩm 
định, xếp loại việc thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp và báo cáo kết quả cho 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

 
Nơi nhận:        T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,         PHÓ BÍ THƯ 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV.   
 
 
 
                                                                                       Phạm Thị Tố Loan 
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