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1. Văn phòng 
- Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành 

Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng cơ sở đảng, đảng 
bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Hướng  dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương 
Đảng hướng dẫn một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 
99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt 
động công tác đảng của tổ chức đảng cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành 
Quy định về chế độ đảng phí. 

- Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung 
ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 
28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí. 

- Công văn số 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung 
ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 
17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí. 

- Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03/10/2011 về việc điều chỉnh mức 
chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và 
tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức 
đảng các cấp. 

- Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư quy định về chế 
độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. 

- Quy định số 668-QĐ/TU, ngày 22/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
chế độ phụ cấp trách nhiệm bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ 
trực thuộc đảng ủy bộ phận. 

- Công văn số 1543-CV/TU, ngày 29/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc phụ cấp kiêm nhiệm trách nhiệm và phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên. 

- Công văn số 162-CV/ĐUK, ngày 16/7/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh một số nội dung về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng 
phí. 

- Tài liệu công tác tài chính đảng (Thu nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài 
chính Đảng). 

- Công văn số 367-CV/ĐUK, ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối về một số lưu ý trong thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. 

- Quy định số 1662-QĐ/ĐUK, ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Khối việc quản 
lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử trong gửi, nhận và sử dụng văn 
bản điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Quy định số 180-QĐ/ĐUK, ngày 17/9/2020 của Đảng ủy Khối về việc xử 
lý và gửi, nhận văn bản giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các 
chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Quy định số 178-QĐ/ĐUK, ngày 17/9/2020 của Đảng ủy Khối về quản lý 



hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trên môi trường Internet, 
nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Quy định số 179-QĐ/ĐUK, ngày 17/9/2020 của Đảng ủy Khối về đảm bảo 
an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng 
ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,  nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Tổ chức 
- Quy định số 461-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. 
- Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng. 
- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. 
- Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một 

số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 
3. Ủy ban Kiểm tra 
- Tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng ở cơ sở. 
- Tài liệu một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng 

viên vi phạm. 
- Mẫu thông báo kết luận giám sát 
- Mẫu quyết định thành lập tổ giám sát 
- Mẫu kế hoạch giám sát 
- Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra  
- Đề cương báo cáo 
4. Tuyên giáo – Dân vận 
- Chuyên đề: Nắm vững và sử dụng một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, 

hiệu quả tuyên truyền miệng. 


