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Triển khai công tác đảng viên năm 2021

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở
Nhằm triển khai tốt công tác đảng viên năm 2021, Ban Tổ chức Đảng ủy
Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và đăng ký chỉ tiêu kết nạp
đảng viên
Tiến hành rà soát, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng
viên và đăng ký số lượng quần chúng ưu tú đi học các lớp Bồi dưỡng lý luận chính
trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và
đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm 2021 của chi, đảng bộ mình (theo
Mẫu số 01, Mẫu số 02 và gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày
12/01/2021)
2. Bổ sung hồ sơ đảng viên và đối khớp danh sách đảng viên hàng năm
- Tổ chức cho đảng viên viết phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020 theo
yên cầu tại Mục III - Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 25/11/2020 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm
đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở (theo Mẫu số 03 và gửi về Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối trước ngày 30/01/2021). Trong đó, cần lưu ý những đảng viên lập
gia đình sau khi được kết nạp vào Đảng trong năm mà chưa bổ sung lý lịch bên vợ
(chồng) thì phải viết bổ sung vào phần “Thay đổi quan hệ, hoàn cảnh kinh tế,...”
của phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên.
- Định kỳ (3 tháng một lần) các đảng ủy cơ sở thực hiện việc đối khớp số
lượng đảng viên với các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc theo quy định tại
Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.
Cách làm như sau: Mỗi lần đối khớp thì dùng bút mực đỏ, gạch ngang cuối danh
sách tại thời điểm đối khớp, ghi rõ số lượng đảng viên có mặt vào thời điểm đó;
đại diện đảng ủy ký tên, đóng dấu xác nhận.
Riêng việc đối khớp số lượng đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở với Ban
Tổ chức Đảng ủy Khối có kế hoạch triển khai cụ thể sau.
3. Công tác đăng ký và ký kết thi đua năm 2021
- Đối với đảng viên: Các chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận,
Đảng ủy cơ sở) triển khai việc ký kết thi đua của đảng viên theo Mẫu số 07-ĐV.
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- Đối với tổ chức đảng:
+ Các chi bộ, đảng bộ cơ sở: Thực hiện Bản đăng ký thi đua của tổ chức
đảng (theo Mẫu 8A-TCĐ và gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày
12/01/2021).
+ Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Do Đảng ủy cơ sở
triển khai việc đăng ký thi đua cho các tổ chức đảng trực thuộc (theo Mẫu 8BTCĐ) và tổ chức ký kết thi đua tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng
năm của Đảng bộ (theo Mẫu 09-TCĐ).
4. Do hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số
213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác
thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” thay thế
Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về việc
đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường
xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ
công dân nơi cư trú” nên việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi
cư trú, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ triển khai sau khi có văn bản hướng dẫn mới
của cấp trên.
Đề nghị Cấp ủy các chi, đảng bộ quan tâm triển khai, thực hiện và gửi các
biểu mẫu báo cáo về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đảm bảo theo tiến độ đã đề ra.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Đảng uỷ,
- Lưu VP, BTC.
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