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                                                 Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 
 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên 

giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú và để phục vụ công tác 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở 

năm 2021; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp 

ủy các chi, đảng bộ tiếp nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú và thực hiện việc 

đối khớp số lượng đảng viên năm 2021 (có Lịch tiếp nhận phiếu và đối khớp kèm 

theo); cụ thể như sau: 

 1. Về tiếp nhận phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú 

 - Đối với đảng viên có nơi cư trú trên địa bàn thành phố Phan Thiết; cấp ủy 

các chi, đảng bộ đến Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để tiếp nhận phiếu xin ý kiến chi 

ủy nơi cư trú (Chỉ nhận những phiếu được biểu dương thực hiện tốt nhiệm vụ và 

những phiếu chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc có thiếu sót, khuyết điểm tại nơi cư 

trú). 

 - Đối với các đảng viên có nơi cư trú ngoài địa bàn thành phố Phan Thiết (ở 

các huyện, thị xã trong tỉnh), đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực tiếp liên hệ với 

cấp ủy địa phương nơi cư trú của đảng viên thuộc chi, đảng bộ mình quản lý để tiếp 

nhận và lưu giữ phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú.  

 Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận phiếu, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ lập 

sổ theo dõi, tập hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú; xác minh những nội 

dung nhận xét của chi ủy nơi cư trú chưa khách quan hoặc cần được làm rõ; xem 

xét, kiểm điểm nghiêm túc những đảng viên bị chi ủy nơi cư trú nhắc nhở, phê 

bình trước khi đánh giá, xếp loại đảng viên; đồng thời báo cáo kết quả (kèm theo 

Mẫu 01 dành cho chi bộ và Mẫu 02 dành cho đảng bộ) gửi về Ban Tổ chức Đảng 

ủy Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và gửi file báo cáo qua địa chỉ Email: 

duongthanhluong4480@.gmail.com (hoặc qua Zalo của đồng chí Võ Công Thành - 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, số điện thoại 0767845469) trước ngày 

15/12/2021. 
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 2. Về đối khớp số lượng đảng viên 

 Khi đến Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp nhận phiếu, đề nghị cấp ủy các chi, 

đảng bộ mang theo Sổ Danh sách đảng viên hoặc Sổ Nghiệp vụ công tác đảng viên 

(có mục Sổ Danh sách đảng viên) để đối chiếu và đối khớp số lượng đảng viên 

theo quy định. 
 

 Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ quan tâm, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên,                                                                         
- Thường trực Đảng ủy, 

- Lưu VP, BTCĐUK. 
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