
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH             
                                  *                             Bình Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2018 

                  Số 112 - KH/ĐUK 

                  KẾ HOẠCH 
kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng  

tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 
----- 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 28/11/2018 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. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Các cấp ủy đảng phải quán triệt sâu kỹ và thực hiện đầy đủ nội dung, các 

bước tiến hành trong các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; bảo đảm 

dân chủ, công khai và phản ánh đúng thực chất tình hình của cơ sở.  

2. Triển khai đảm bảo nội dung, quy trình và tiến độ thực hiện việc kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2018 trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. 

3. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức 

đảng, đảng viên phải căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua đã được tổ chức đảng, 

đảng viên ký kết ngay từ đầu năm, vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong năm; đồng thời phải gắn với  việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 1. Đối với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại 

chất lượng của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

- Nội dung, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 

28/11/2018 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. 
 

- Tiến độ: Hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự đánh giá 

đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời  

gửi hồ sơ và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối trước ngày 29/12/2018. 
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 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thẩm định kết quả phân loại chất 

lượng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành trước ngày 11/01/2019 (thời 

gian tổ chức thẩm định, đánh giá xếp loại chất lượng các cơ sở đảng và đảng viên 

sẽ có thông báo cụ thể sau). 

 2. Đối với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại 

chất lượng của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cá 

nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (chuyên trách), tập 

thể lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối; tập thể Ban Chấp hành 

Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối 

- Nội dung, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 

16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tiến độ:  

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (chuyên trách), tập 

thể lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối, tập thể Ban Chấp hành Đoàn 

Khối và Hội Cựu chiến binh Khối hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê 

bình, đánh giá, xếp loại chất lượng trước ngày 07/12/2018.  

+ Tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện theo 

Kế hoạch số 111-KH/ĐUK ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc 

Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Văn phòng Đảng ủy Khối gửi đầy đủ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch 

thực hiện của Đảng ủy Khối tới các cơ sở đảng trực thuộc qua trang thông tin 

điện tử Đảng ủy Khối (dukccq.binhthuan.gov.vn). 

- Giao Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với các ban và đoàn thể tham mưu 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện kế hoạch này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ảnh về 

Đảng ủy Khối để xem xét, hướng dẫn.  
 

Nơi nhận:        T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                     BÍ THƯ 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Các chi, đảng bộ  trực thuộc,                                                      
- Các Ban Đảng ủy,            
- Các đồng chí Đảng ủy viên,                                                                      
- Lưu VP, BTC (N Cường-88b).                                                                
                                                                                           Lê Đức Hùng  
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