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Số 214-CV/ĐU
V/v Kiểm điểm tự phê bình và phê bình
đảng viên; phân loại cán bộ; xếp loại
tổ chức đảng và đảng viên năm 2013

Thành phố Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: - Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu Nhà trường,
- Các chi bộ trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 240-CV/ĐU ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại
học Huế về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên; phân loại cán bộ; xếp loại tổ chức
đảng và đảng viên năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng
Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học triển khai đến các chi bộ những nội dung sau:
I. Kiểm điểm tập thể, cá nhân:
1. Đối tượng kiểm điểm:
- Đối với tập thể: tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm điểm trước Ban Thường vụ Đảng
ủy; tập thể Ban Giám hiệu kiểm điểm trước Ban Giám hiệu.
- Đối với cá nhân:
+ Ủy viên Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Giám hiệu kiểm điểm trước
Đảng ủy và ở chi bộ.
+ Các đồng chí Đảng ủy viên kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo đơn vị và ở chi bộ.
+ Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên và các đảng viên còn lại kiểm điểm trước chi bộ nơi sinh
hoạt (đối với những chi bộ có trên 30 đảng viên có thành lập tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở
tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ).
Mỗi cá nhân chỉ làm một bản kiểm điểm (theo mẫu M2).
2. Nội dung kiểm điểm
Nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 12/11/2013
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công văn số 240-CV/ĐU ngày 14/11/2013 của Banh Thường vụ
Đảng ủy Đại học Huế (đã sao chuyển đến các chi bộ).
Riêng cá nhân các đồng chí giữ chức vụ từ cấp Phó trưởng đơn vị trở lên tiến hành đánh
giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ và chiều hướng phát triển theo Quyết định
số 286-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công
chức.
II. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013
1. Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên:
Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 theo Hướng dẫn số 07HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; gắn với thực hiện Chỉ thị 03CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí
thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
và thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cụ thể:
Trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên, Chi ủy chỉ đạo
Công đoàn tổ chức họp đơn vị để quần chúng đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và đảng viên theo
các nội dung ở mục (II. 2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 của Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

- Đối với chi bộ: chi bộ tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm theo 5 nội
dung nêu trong Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, tự chấm điểm đánh giá chất lượng của chi bộ
(mẫu M1).
- Đối với đánh giá chất lượng đảng viên: căn cứ kết quả kết quả kiểm điểm tự phê bình
và phê bình năm 2013 (nêu ở mục I), tổ đảng, chi bộ thảo luận, góp ý và bỏ phiếu kín xếp loại
cho từng đảng viên (theo mẫu M3 kèm).
- Sau khi có kết quả xếp loại đảng viên, chi bộ tiến hành đề nghị khen thưởng những đảng
viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ra nghị quyết đề nghị kỷ luật đối
với đảng viên vi phạm tư cách đến mức thi hành kỷ luật; nêu yêu cầu và định thời gian cho đảng
viên đủ tư cách, còn hạn chế từng mặt và đảng viên vi phạm tư cách sửa chữa khuyết, nhược
điểm.
- Ghi ý kiến nhận xét của tập thể Chi ủy và kết quả xếp loại đảng viên của chi bộ vào bản
tự kiểm điểm đảng viên; tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật của đảng
viên và chi bộ (mẫu M4).
2. Về công tác khen thưởng năm 2013
- Đối với chi bộ: các chi bộ có tổng số điểm tự đánh giá trên 90, căn cứ mức độ hoàn thành
nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của mình theo tiêu chuẩn trong năm để đề nghị khen thưởng.
- Đối với đảng viên: các đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đề
nghị lên Đảng ủy xem xét khen thưởng.
3. Về thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về lấy ý kiến
nhận xét của cấp ủy nơi cư trú: 100% đảng viên đều phải lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú khi
đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm (theo mẫu gửi kèm M7).
4. Về bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm
Trước đây việc bổ sung hồ sơ đảng viên của Đảng bộ được tiến hành theo từng nhiệm kỳ;
hiện nay, việc bổ sung hồ sơ đảng viên phải cập nhật từng năm. Do vậy, để có thông tin đầy đủ,
Đảng ủy đề nghị các chi bộ hướng dẫn đảng viên bổ sung hồ sơ đợt này theo mốc thời gian từ
năm 2010 đến nay (theo mẫu gửi kèm M8).
Nhận được công văn này, các chi bộ khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo các nội
dung sau cho Đảng uỷ (qua Văn phòng) trước ngày 24/12/2013:
- Bản tự kiểm điểm cá nhân (mẫu M2);
- Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ (mẫu M1);
- Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2013(mẫu M4);
- Danh sách đảng viên và chi bộ đề nghị Đảng uỷ khen thưởng;
- Bản thành tích của đảng viên (mẫu M5) và chi bộ (mẫu M6) được đề nghị khen thưởng
năm 2013;
- Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu M8).
- Phiếu bổ sung lý lịch cá nhân và bản kê khai tài sản hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo,
quản lý (từ cấp phó đơn vị trở lên) (mẫu M9, mẫu M10)
Đề nghị các Chi ủy quan tâm thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPĐU.
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