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QUY ĐỊNH 

về tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ nghiệp vụ  
tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

----- 
 

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII) và các hướng dẫn thi 

hành Điều lệ Đảng; 

Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Căn Quy chế số 01-QC/ĐUK, ngày 10/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quy định về 

việc tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ nghiệp vụ tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 

như sau: 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị 

sưu tra, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác phát triển 

đảng viên và công tác cán bộ; hồ sơ phát triển đảng viên; hồ sơ đề nghị công 

nhận đảng viên chính thức; cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên bị 

hỏng; đối chứng lý lịch người xin vào Đảng; chuyển sinh hoạt đảng chính thức và 

tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển đến do Ban Tổ chức Đảng ủy Khối thực hiện. 

 Điều 2: Đối tượng áp dụng 

 Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được phân công thực 

hiện việc các nghiệp được nêu tại Điều 1 (sau đây gọi chung là người được phân 

công thực hiện). 
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Chương II 
QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Điều 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị sưu tra, thẩm định, kết 

luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác phát triển đảng viên  

Khi tiếp nhận hồ sơ, người được phân công thực hiện có trách nhiệm đọc 

hồ sơ và thực hiện quy trình như sau: 

- Tiếp nhận và đề nghị cơ sở ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ (nếu nhận hồ sơ 

trực tiếp). 

- Nhập thông tin vào danh sách thống kê hồ sơ đề nghị sưu tra. 

- Tiến hành các thủ tục để sưu tra hồ sơ trong đợt sưu tra gần nhất: 

+ Đối với các hồ sơ sưu tra, xác minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thì 

chậm nhất 02 tháng kể từ khi có kết quả tra cứu hồ sơ tại Cục A93B – Bộ Công 

an phải hoàn thành việc sưu tra, xác minh hồ sơ.  

+ Đối với các hồ sơ sưu tra, xác minh ngoài địa bàn tỉnh Bình Thuận thì 

chậm nhất 03 tháng kể từ khi có kết quả tra cứu hồ sơ tại Cục A93B – Bộ Công 

an phải hoàn thành việc sưu tra, xác minh hồ sơ. 

Trường hợp quá thời gian quy định nêu trên mà chưa hoàn thành công tác 

sưu tra, xác minh hồ sơ, người được phân công thực hiện phải báo cáo đồng chí 

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy lý do chưa hoàn thành; đồng thời Ban Tổ chức 

Đảng ủy phải gửi Văn bản thông báo việc giải quyết hồ sơ cho cơ sở biết. 

- Tổng hợp hồ sơ chuyển cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy (trước 

phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy ít nhất 05 ngày làm việc) để thẩm định trước 

khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định. 

- Chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ khi Ban Thường vụ Đảng ủy họp 

thông qua việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, phải hoàn thành tham mưu các Thông 

báo kết luận trình Bí thư Đảng ủy ký ban hành. 

- Cập nhật thông tin hồ sơ vào danh sách thống kê hồ sơ đã sưu tra, kết luận 

tiêu chuẩn chính trị và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Điều 4: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cho ý kiến, kết luận về 

tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ 

Khi tiếp nhận hồ sơ (gồm văn bản đề nghị sưu tra và Sơ yếu lý lịch cán bộ, 

công chức - Mẫu 2A), người được phân công thực hiện có trách nhiệm đọc hồ sơ 

và thực hiện quy trình như sau: 
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- Nếu hồ sơ lý lịch rõ ràng, không phải thực hiện việc sưu tra, người được 

phân công thực hiện có trách nhiệm tham mưu giải quyết trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ khi được giao tham mưu. 

- Nếu hồ sơ phải thực hiện việc sưu tra thì thời gian, quy trình, thủ tục giải 

quyết thực hiện theo Điều 3 Quy định này. 

Điều 5: Tiếp nhận và giải quyết văn bản đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Sở Nội vụ về tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với các chức danh 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

- Người được phân công thực hiện có trách nhiệm tham mưu trong vòng 05 

ngày làm việc kể từ khi được giao tham mưu. 

 Điều 6: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng 

 Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của cơ sở, người được phân công 

thực hiện phải nghiên cứu hồ sơ, chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ thủ tục và thực 

hiện quy trình như sau: 

 1. Trường hợp hồ sơ không phải sưu tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị 

- Tiếp nhận và đề nghị cơ sở ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ. 

- Tổng hợp hồ sơ chuyển cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy (trước 

phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy ít nhất 05 ngày làm việc) để thẩm định trước 

khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ được 

tiếp nhận trước kỳ họp Ban Thường vụ Đảng ủy từ 05 ngày làm việc trở xuống thì 

tổng hợp hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy trong phiên họp tháng sau. 

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi Ban Thường vụ Đảng ủy họp 

thông qua các hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng, phải hoàn thành việc tham mưu các 

Quyết định kết nạp Đảng trình Thường trực Đảng ủy ký ban hành và thông báo 

cho cơ sở thời gian nhận Quyết định kết nạp Đảng. 

2. Trường hợp hồ sơ phải sưu tra, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị 

- Tiếp nhận và đề nghị cơ sở ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ. 

- Chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo Ban Tổ 

chức Đảng ủy thông báo bằng văn bản đến cơ sở việc sưu tra hồ sơ.  

- Tiến hành sưu tra hồ sơ theo trình tự thủ tục được quy định tại Điều 3. 

Trường hợp hồ sơ qua sưu tra, xác minh thấy đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị thì 

tổng hợp trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định việc kết nạp Đảng 

(trong cùng phiên họp trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, kết luận về tiêu 

chuẩn chính trị). 
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3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục 

Không tiếp nhận hồ sơ mà hướng dẫn cụ thể các thủ tục, văn bản còn thiếu 

(ghi cụ thể trên phiếu trả hồ sơ) để cơ sở hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ. 

Khi xem xét hồ sơ nếu trường hợp phải thẩm định tiêu chuẩn chính trị thì 

photo lại hồ sơ để tiến hành sưu tra theo trình tự thủ tục được quy định tại Điều 3 

và chuyển hồ sơ gốc lại cho cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ. 

Điều 7: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên 

chính thức 

 Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức của cơ sở, 

người được phân công thực hiện có trách nhiệm xem xét kỹ hồ sơ và thực hiện 

quy trình giải quyết hồ sơ như sau: 

 1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ các thủ tục  

- Tiếp nhận và đề nghị cơ sở ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ. 

- Tổng hợp hồ sơ chuyển cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy (trước 

phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy ít nhất 04 ngày làm việc) để thẩm định trước 

khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ được 

tiếp nhận trước kỳ họp Ban Thường vụ Đảng ủy từ 04 ngày làm việc trở xuống thì 

tổng hợp hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy trong phiên họp tháng sau. 

- Hồ sơ được cơ sở thực hiện chậm hơn thời gian đề nghị xét công nhận 

đảng viên chính thức theo quy định từ 03 tháng trở lên thì yêu cầu cơ sở có văn 

bản giải trình cụ thể lý do thực hiện chậm. 

- Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ khi Ban Thường vụ Đảng ủy thông 

qua các hồ sơ, phải hoàn thành việc tham mưu các Quyết định công nhận đảng 

viên chính thức, Quyết định phát thẻ đảng viên trình Thường trực Đảng ủy ký 

ban hành và in thẻ đảng viên, thông báo cho cơ sở đến nhận. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục 

Không tiếp nhận hồ sơ mà hướng dẫn cụ thể các thủ tục, văn bản còn thiếu 

để cơ sở hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ. 

Điều 8: Cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng 

- Kiểm tra thủ tục đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên 

bị hỏng theo quy định. 

- Lập danh sách phát thẻ đảng viên trình Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ký; 

đồng thời tham mưu Quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất, Quyết định đổi lại 

thẻ đảng viên bị hỏng trình Thường trực Đảng ủy ký. 
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- Thực hiện việc in thẻ đảng viên theo quy định. 

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi Thường trực Đảng ủy ký Quyết 

định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng 

phải hoàn thành việc in thẻ đảng viên và thông báo cho cơ sở đến nhận. 

Điều 9: Đối chứng lý lịch người xin vào Đảng 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy tiến hành kiểm tra phiếu giới thiệu và thực 

hiện việc đối chứng lý lịch theo quy định (chậm nhất 02 ngày làm việc phải hoàn 

thành việc đối chứng lý lịch người xin vào Đảng). 

Điều 10: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tiếp nhận hồ sơ đảng 

viên chuyển đến 

1. Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức 

Khi thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức người được phân 

công thực hiện có trách nhiệm xem xét kỹ các thủ tục, hồ sơ  và thực hiện quy trình 

chuyển sinh hoạt Đảng như sau: 

- Kiểm tra các văn bản, tài liệu do cấp ủy cơ sở thực hiện liên quan đến thủ 

tục đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên (bản kiểm điểm; quyết định 

chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc, thay đổi nơi cư trú lâu dài...; giấy giới thiệu 

sinh hoạt Đảng). 

- Kiểm tra, cập nhật, bổ sung thông tin vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng 

viên và danh mục hồ sơ đảng viên. 

- Trình đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt 

Đảng (trường hợp đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng thì trình Thường trực Đảng 

ủy Khối ký).  

- Niêm phong hồ sơ và chuyển giao cho đảng viên (yêu cầu đảng viên ký 

bàn giao hồ sơ). 

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị chuyển sinh 

hoạt đảng của cấp ủy cơ sở phải hoàn thành các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng và 

bàn giao hồ sơ cho đảng viên để báo cáo với cấp ủy nơi đảng viên chuyển đến. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển đến  

Người được phân công tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển đến thực hiện 

quy trình tiếp nhận hồ sơ như sau:  

- Kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo danh mục các tài liệu có trong hồ 

sơ, vào sổ theo dõi, sắp xếp, quản lý. Nếu chưa có xác nhận của cấp uỷ quản lý 
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hồ sơ đảng viên (nơi đảng viên chuyển đi) trong danh mục hồ sơ đảng viên hoặc 

thiếu hồ sơ so với danh mục hồ sơ đảng viên thì chưa tiếp nhận hồ sơ, niêm 

phong hồ sơ và kèm theo ghi chú những tài liệu còn thiếu chuyển lại cho đảng 

viên gửi về cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên (nơi đảng viên chuyển đi) để hoàn 

chỉnh hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trình đồng chí Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ký giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 

để tiếp nhận đảng viên chuyển đến (trường hợp đồng chí Trưởng Ban Tổ chức 

Đảng thì trình Thường trực Đảng ủy Khối ký). 

- Chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cho cấp ủy cơ sở để tiếp nhận và 

giới thiệu đảng viên về chi bộ nơi đảng viên chuyển đến. 

- Tiến hành cập nhật danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên. 

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đảng viên chuyển 

đến (đối với hồ sơ đã đầy đủ theo quy định) phải hoàn thành các thủ tục tiếp nhận 

đảng viên chuyển đến. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11: Căn cứ Quy định này, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng 

ủy Khối thực hiện đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ tại Ban Tổ 

chức Đảng ủy đúng quy trình và thời gian được quy định. 

Các cấp ủy cơ sở căn cứ Quy định này để phối hợp với Ban Tổ chức thực 

hiện đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, thủ tục trong thực hiện các nghiệp vụ được nêu 

tại Quy định này. 

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá trình thực hiện nếu có điểm 

nào chưa phù hợp, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối kịp thời báo cáo đề xuất trình 

Thường trực Đảng ủy Khối để xem xét, bổ sung, sửa đổi./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                             
- Thường trực ĐUK, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Lưu VP, BTCĐUK.      

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Võ Thành Công  
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