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                                             Kính gửi: Các cấp ủy cơ sở 
 
 

 Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở đã triển khai, thực hiện khá tốt các nghiệp 

vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tuy nhiên, có lúc, có nơi vẫn chưa thực hiện 

đảm bảo một số nghiệp vụ công tác Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở 

quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về tổ chức sinh hoạt đảng ủy, đảng bộ định kỳ  

a. Đối với sinh hoạt đảng ủy định kỳ 

- Định kỳ hàng tháng, đảng ủy phải tổ chức họp để đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của 

tháng tới. Trước khi họp đảng ủy, phải tiến hành họp ban thường vụ đảng ủy (đối 

với những nơi có ban thường vụ) để chuẩn bị các nội dung họp đảng ủy (1). Dự 

thảo báo cáo (vận dụng theo mẫu báo cáo tháng của chi bộ ban hành kèm theo 

Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

hướng dẫn về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ) được gửi trước cho thành 

viên dự họp ít nhất 01 ngày; trong đó phải đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện 

các nhiệm vụ đã đề ra của đảng ủy, cũng như tình hình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc trong tháng. 

- Sau mỗi kỳ họp hàng tháng, đảng ủy ban hành Nghị quyết xác định các 

nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới, đồng thời triển khai đến các chi bộ, đảng bộ 

bộ phận trực thuộc bằng hình thức thích hợp để tổ chức thực hiện.  

b. Đối với hội nghị đảng bộ định kỳ 

- Đảng bộ họp định kỳ 01 năm 02 lần, vào dịp đánh giá công tác 6 tháng 

đầu năm và tổng kết công tác cuối năm. Trước khi tổ chức Hội nghị đảng bộ, 

đảng ủy tiến hành họp để chuẩn bị nội dung (2). 

                                              
(1) Thảo luận, thống nhất chương trình, nội dung, thời gian họp đảng ủy; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của 
đảng ủy trong tháng; dự kiến nhiệm vụ tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo 
luận, biểu quyết trong cuộc họp đảng ủy; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm tháng tới. 
(2) Thảo luận, thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức hội nghị đảng bộ; thông qua dự thảo báo cáo 
kết quả hoạt động của đảng bộ trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến các 
nội dung cần thiết phải phổ biến cho đảng viên.  
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- Sau mỗi kỳ Hội nghị định kỳ 06 tháng, 01 năm của đảng bộ, đảng ủy ban 

hành Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của 06 tháng cuối năm, của năm 

tới và triển khai đến các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc bằng hình thức thích 

hợp để tổ chức thực hiện. 

2. Về tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ nghiệp vụ tại Ban Tổ chức 

Đảng ủy Khối 

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy 

thực hiện đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, thủ tục theo Quy định số 364-QĐ/ĐUK, 

ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Trong đó, về hồ sơ của người xin vào Đảng cần lưu ý một số nội dung: 

- Cấp ủy các chi bộ hướng dẫn người xin vào Đảng nghiên cứu kỹ các quy 

định, hướng dẫn của Đảng về việc khai lý lịch; khai rõ ràng, liên tục các mốc 

thời gian diễn tiến về lý lịch của bản thân và người thân trong gia đình (kể cả bên 

vợ hoặc chồng); chữ viết phải rõ ràng, sạch sẽ (nếu có bản đánh máy thì gửi kèm 

theo để thuận tiện việc tổng hợp, xác minh thông tin)(3). Trường hợp cha, mẹ, 

anh, chị, em ruột hoặc bên vợ (hoặc chồng) là đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam thì ghi rõ đang sinh hoạt ở chi, đảng bộ nào. 

- Đối với người xin vào Đảng chỉ có trình độ văn hóa là tốt nghiệp Trung 

học cơ sở (hoặc tương đương), thì gửi kèm theo bản sao Bằng tốt nghiệp Trung 

học cơ sở (hoặc bằng cấp tương đương) có công chứng  

- Về ghi nhận xét của các đoàn thể, người giới thiệu vào Đảng và của cấp 

ủy: Cần ghi cụ thể ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết về phẩm chất đạo đức, 

lối sống, năng lực công tác (nêu rõ mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao), quan 

hệ quần chúng của người vào Đảng. 

- Trường hợp xét kết nạp Đảng cho quần chúng là đoàn viên thanh niên thì 

tại thời điểm gửi hồ sơ lên Đảng ủy Khối đề nghị xem xét kết nạp Đảng, quần 

chúng đó phải là đoàn viên ưu tú (hồ sơ gửi thêm Quyết định công nhận đoàn 

viên ưu tú của cấp thẩm quyền).  

- Phải ghi đúng kết quả biểu quyết của các tổ chức đoàn thể, của chi bộ và 

cấp ủy (4).   

 

                                              
(3) Người xin vào Đảng nên lưu lại 01 bản khai lý lịch khi xin vào Đảng (có thể là bản photo, bản đánh máy) để 
thuận tiện sử dụng khi cần khai các hồ sơ có liên quan khác trong quá trình công tác. 
(4) Ví dụ về cách ghi kết quả biểu quyết:  
- Nếu tổ chức đảng có tổng số thành viên là 11 người (những người này đều là đảng viên chính thức, có quyền 
biểu quyết), dự họp đủ 11 người và 11 người đều biểu quyết thống nhất thì ghi là 11/11 (100%); nếu dự họp chỉ 
có 10 người, tại cuộc họp 10 người tham dự đều biểu quyết thống nhất thì ghi là 10/10/11 (90,90%); nếu dự họp 
10 người và có 09 người biểu quyết thống nhất, 01 người không đồng ý thì ghi là 09/10/11 (81,81%).   
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3. Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

Đề nghị các cấp ủy cơ sở gửi báo cáo định kỳ(5) của chi, đảng bộ mình về 

Văn phòng Đảng ủy Khối trước ngày 20 hàng tháng (theo mẫu báo cáo ban hành 

kèm theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối). Riêng đối với các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp thì hàng quý 

cần nêu số liệu cụ thể về doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và công 

tác xã hội từ thiện (nếu có). 

4. Về gửi các quyết định về công tác cán bộ để lưu hồ sơ đảng viên 

Các quyết định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ các chức vụ lãnh đạo 

(là đảng viên) hoặc được chỉ định tham gia cấp ủy, bầu giữ các chức danh chủ 

chốt trong cấp ủy phải được gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để lưu vào hồ sơ 

đảng viên. 

5. Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển 

khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối; quan tâm khai thác, tận dụng Sổ tay điện tử nghiệp vụ 

công tác xây dựng Đảng ở cơ sở được đăng trên website Đảng ủy Khối 

(http://danguykhoibinhthuan.vn) để thực hiện đảm bảo nghiệp vụ công tác xây 

dựng Đảng ở chi, đảng bộ mình. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm 

triển khai thực hiện. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực ĐUK, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VP, BTCĐUK. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 

 
 

Võ Thành Công 

 

  

 

                                              
(5) Các cấp ủy cơ sở thực hiện báo cáo tháng định kỳ như sau:  
- Quý I: Báo cáo tháng 1, tháng 2 và tháng 3 (không phải báo cáo quý I); 
- Quý II: Báo cáo tháng 4, tháng 5 và 6 tháng đầu năm; 
- Quý III: Báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9 (không phải báo cáo quý III); 
- Quý IV: Báo cáo tháng 10, tháng 11 và cả năm.  
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