TỈNH UỶ LÀO CAI
BAN TO CHƯC

ĐẢNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM
££0 Qaị ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số 1678-CV/TU
V/v bổ sung một số vấn đề về kiểm
điểm tập thể, cả nhân năm 2018

K ' h zử i'

" ^ c àảnẽ đoàn, ban cán sự đảng, huyện ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan trực thuộc Tnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh và tương đương;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;

Hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện
Quy đinh số 32-QĐi/TƯ, ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và
tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tuy nhiên, do đây là văn bản cụ
thể hóa Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương nên có đổi tượng kiểm điểm và
các chủ thể tham gia, đánh giá, xếp loại chất lượng rất rộng, một số nội dung trong
Quy định, các biểu mẫu chưa được đề cập hết, cho nên khi thực hiện đã nảy sinh
một số vướng mắc.
Tiếp thu các ý kiến tham gia, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung một số
nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng kiểm điểm "Tập thể lãnh đạo, quản lý": Là tập thể được quy
định là cơ quan lãnh đạo, quản lý, chỉ huy ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện
chế độ lãnh đạo tập thể.
2. Việc chấm điểm theo các biểu mẫu là một trong những căn cứ để đề xuất
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và
cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.
3. Vận dụng các biểu mẫu chấm điểm

3.1. Biểu xếp loại tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở
- Đảng bộ bộ phận thuộc đảng bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,
đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vận dụng theo biểu so 2B đánh giá xếp loại tổ chức
cơ sở đảng thuộc loại hình cơ quan hành chính.
- Đối với chi bộ trực thuộc thuộc đảng bộ Công an, quân sự vận dụng theo các
biểu 2D1-2D4 thuộc loại hỉnh lực lượng vũ trang.
3.2. Biểu đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
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- Biểu đánh giá cấp tập thể ban thường vụ cấp huyện, đảng ủy cơ sở vận dụng
theo Biểu số 6A Biểu đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý.
- Biểu đánh giá cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp vận
dụng theo Biểu số 7A Biểu đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý.
4. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các chủ thể

4.1. Đối với cấp ủy cấp huyện và tương đương lấy ý kiến tham gia theo cụm,
khối tương đồng như: Khối xã, phường, thi trấn (có thể lấy theo cụm xã); khối các
cơ quan kinh tế tổng hợp; khối các cơ quan văn hóa - xã hội; khối các đơn vị sự
nghiệp; khối doanh nghiệp (đối với huyện, thành phổ); các doanh nghiệp tương
đồng về nhiệm vụ như: tài chính ngân hàng, xây dựng, thương mại... (đối với Đảng
bộ khối Doanh nghiệp tỉnh); các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan nội chính
(lấy ý kiến tham gia trong khối).
4.2. Đối với đảng ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo quản lý lấy ý kiến các chủ thể cấp
dưới (đầu mối đơn vị, tổ chức chính t r ị - x ã hội trực thuộc cấp minh) có thể thực
hiện bằng hình thức tổ chức hội nghị để các chủ thể cấp dưới tham gia ý kiến cho
cấp ừên trực tiếp và các chủ thể cùng cấp (cần lập biên bản chi tiết việc tham gia
cho từng đối tượng).
3.3. Việc lấy ý kiến tham gia của các chủ thể cấp trên phải kèm theo bản tự
chấm điểm xếp loại của tổ chức, tập thể cần xin ý kiến để các chủ thể cấp trên có
căn cứ tham gia.
5. Thực hiện kết hợp kiểm điểm tập thể, cá nhân

Quy đinh yêu cầu: Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị
với kiểm điểm đảng đoàn, ban cán sự đảng; với ban chấp hành đảng bộ của cơ quan,
đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong ban chấp hành). Tuy nhiên để giảm số
cuộc kiểm điểm thi có thể vận dụng thực hiện linh hoạt kết hợp kiểm điểm ứong
trường họp chỉ có ít cá nhân cán bộ lãnh đạo không phải là thành viên trong ban
chấp hành, ban thường vụ (tổ chức một cuộc kiểm điểm chung cấp ủy hoặc ban
thường vụ với tập thể lãnh đạo quản lý cùng cấp trong cơ quan, đơn vị).
6. Tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân lãnh
đạo quản lý hoặc đảng viên trong tổ chức có dưới 05 thành viên, thì chỉ được tối đa
01 người (nếu có). Song, tổng số xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các
tổ chức của đảng bộ, cơ quan, đơn vị cộng lại không vượt quá 20% số hoàn thành
tốt nhiệm vụ theo đúng quy định.
7. Việc quyết định xếp loại hoặc đề xuất xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá
nhân ỉãnh đạo quản lý, cấp ủy viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu
kín
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7.1. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tự thiết kế phiếu theo một số nội dung
sau: Tiêu đề "Phiếu xếp loại tổ chức đảng (cấp ủy viên; tập thể, cá nhân lãnh đạo,
quản lý...) gồm các cột: STT, tên tập thể (cá nhân), tự xếp loại, kết quả xếp loại của
tổ chức có liên quan; mức xếp loại chất lượng theo 4 cột: HTXSNV, HTTNV,
HTNV, KHTNV (thành viên tham gia xếp loại đồng ý ở cho ai mức nào thì đánh
dấu X vào ô tương xứng). Trường hợp số HTXSNV trên 20% số HTTNV cần phải
bỏ phiếu lựa chọn lại cho đúng tỉ lệ hoặc lấy từ cao xuống thấp theo kết quả phiếu
đã bỏ.
7.2. Việc biểu mẫu cần bổ sung thêm, các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị
càn lựa chọn mẫu phiếu phù hợp, có cách làm linh hoạt, không máy móc, cứng
nhắc nhưng cũng không xuê xoa, đại khái, nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là
đánh giá đúng thực chất, chính xác nhất để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế,
khuyết điểm.
8.
Việc quyết định xếp loại hoặc đề xuất xếp loại đảng viên, cá nhân lãnh
đạo quản lý

8.1. Việc quyết định xếp loại đối với đảng viên là bí thư, phó bí thư chi bộ
(nơi không có cấp ủy phải trên cơ sở kết quả bỏ phiếu đề xuất của tập thể chi bộ.
8.2. Việc quyết đinh xếp loại hoặc đề xuất xếp loại đối với cá nhân lãnh đạo
quản lý giữ nhiều chức vụ chỉ thực hiện một lần tại chức vụ cao nhất.
* Lưu ý: Những nơi đã kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng chưa
đúng Quy định số 32-QĐi/TƯ thì phải tổ chức thực hiện lại và báo cáo cấp ủy cấp
trên giám sát, chỉ đạo.
Quá trình thực hiện cần vận dụng linh hoạt, song phải bám sát và theo đúng
quy định; những vấn đề nảy sinh vướng mắc, đề nghị trao đổi với Ban Tổ chức
Tỉnh ủy để cùng xem xét, tháo gỡ./.

Nơi nhân:
- Như kinh gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Cổng TTĐT BTC Tỉnh ủy;
- Lưu VP, Huyện-CSĐ-ĐV.

Đặng Phi Vân

