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- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;
- Tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn
thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; các cơ quan
trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp nhà nước
hạng 2 trở lên;
- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về
việc kiểm điểm và đảnh giả, xếp loại chất lượng hằng năm đoi với tập thê, cá nhân
trong hệ thống chính tr ị” và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của
Ban Tổ chức Trung ương Đảng “kiểm điếm, đánh giá, xếp loại chất lượng hăng
năm đổi với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cản bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp” (sau đây viết tắt là Quyết định số 132-QĐ/TW và Hướng dẫn số 16HD/BTCTW); ngày 18/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1237CV/TU hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
hằng năm, nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung một số nội dung về
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý như sau:

1. v ề yêu cầu
- Tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu,
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW và Hướng dẫn
số 16-HD/BTCTW; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 370QĐ/TƯ, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ban hành Quy chế đánh giá
cản bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ Tiêu chí đánh giá cán
bộ đổi với các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đảnh g iả ” và
Quyết định số 786-QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “sửa đổi,
bô sung một số điều của Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đảnh giả cản bộ đối với các chức danh do Ban
Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số
370-QĐ/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh u ỷ ” (sau đây viết tắt là
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Quyết định số 370-QĐ/TƯ và Quyết định số 786-QĐ/TU). Đối với các địa phữơng,
đơn vị chưa xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện
được phân cấp đánh giá, xếp loại chất lượng phải khẩn trương xây dựng và triển
khai áp dụng ngay trong năm 2018.
Đối với Bộ Tiêu chí đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản
lý, theo yêu cầu của Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, các tiêu chí được xếp loại theo
cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình” hoặc “Kém”, tuy nhiên, địa phương, đơn vị
nào do khó khăn chưa kịp cụ thể hóa được các tiêu chí theo cấp độ nhưng đã có bộ
tiêu chí đánh giá theo thang điểm (đã thực hiện từ các năm trước, thuận lợi, hiệu
quả) thì tạm thời sử dụng theo bộ tiêu chí đánh giá đó để đánh giá, xếp loại đối với
tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2018, song, kết quả xếp loại
phải đảm bảo theo 4 mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm
vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ” và từ năm 2019 trở đi
phải cụ thể hóa để đánh giá, xếp loại theo cấp độ.
- Những tập thể, cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất
lượng phải tiến hành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo đúng quy
định. Trường hợp không tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng mà
không có lý do chính đáng thì tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu địa
phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và không
được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nếu vì lý do khảch quan không tổ
chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo đúng thời gian quy định thì phải
có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp
loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.
2. v ề đối tượng kiểm điểm
Ngoài các đối tượng nêu tại điểm 1.1, mục II, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW,
bổ sung thêm đối tượng là tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương
đương, doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên.
3. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý
3.1. Kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý
- Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo phải được xây dựng trên tinh thần
thẳng thắn, thực chất, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại điểm 3.1, mục
II, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW (theo Mau 01-HD KĐ.ĐG 2018). Dự thảo Báo
cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải được lấy ý kiến
tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan (theo hình thức thích họp,
do tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị quyết định) và hoàn thành, gửi trước cho các
thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc, cụ thể:
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+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh phải
lấy ý kiến của Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện,
thị xã, thành phố.
+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, tập thể lãnh
đạo UBND tỉnh phải lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo ƯBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đoàn ĐBQH tỉnh phải lấy ý kiến tham gia
của Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND, Ban Thường trực ƯBMTTQVN
tỉnh.
+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh
đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và
tương đương phải lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, đơn vị trực
thuộc (bao gồm cả các phòng, ban, đơn vị cấp huyện theo ngành dọc), các đoàn thể
cơ quan, đơn vị.
+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải lấy ý
kiến của ban chấp hành đảng bộ cấp huyện.
+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo các doanh nghiệp nhà
nước hạng 2 trở lên phải lấy ý kiến của ban thường vụ đảng ủy, các phòng, ban, đơn
vị trực thuộc, các đoàn thể công ty (trường hợp công ty không có đảng bộ cơ sở và
chưa tổ chức đoàn thể toàn công ty thì lấy ý kiến của cấp ủy và đoàn thể cơ quan
công ty).
- Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm ở cấp đó. Đối
với những nơi có đảng đoàn, ban cán sự đảng thì hội nghị kiểm điểm là hội nghị
liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và đảng đoàn, ban cán sự đảng; những nơi có ban
thường vụ đảng ủy cơ quan, đơn vị và các thành viên lãnh đạo đều nằm trong ban
thường vụ thì hội nghị kiểm điểm là hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và ban
thường vụ đảng ủy cơ quan, đơn vị. Khi kiểm điểm phải bám sát chức năng, nhiệm
vụ của từng tổ chức; đồng thời khi bỏ phiếu bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng
đảng đoàn, ban cán sự đảng phải đúng thành phần theo quy định.
- Thời gian tổ chức kiểm điểm của ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy tối
thiểu là 1,5 ngày, ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tối thiểu 01 ngày;
đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Mặt trận
Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương, doanh nghiệp nhà
nước hạng 2 trở lên nếu có dưới 05 thành viên tối thiểu 0,5 ngày, có từ 05 thành
viên trở lên tối thiểu 01 ngày. Những nơi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm
điểm cộng thêm tối thiểu 0,5 ngày.
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Khi kiêm điêm phải chú ý làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên,
nhât là người đứng đâu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện
pháp khắc phục có tính khả thi.
3.2. Đánh giáy xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý
- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ
động triển khai xây dựng Bộ Tiêu chí và chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá tập thể
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo đúng Hướng dẫn số 16HD/BTCTW.

- v ề quy trình đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện:
+ Các địa phương, đơn vị phải hoàn thành xong việc đánh giá, xếp loại chất
lượng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, phải có kết quả đánh giá HĐND,
ƯBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện của cơ quan
cấp trên thì ban thường vụ cấp ủy cấp huyện mới tiến hành việc đánh giá đảng bộ và
ban thường vụ cấp mình.
+ Có thể tổ chức thực hiện bước tự đánh giá, xếp loại ban thường vụ và đảng
bộ trong cùng một phiên họp, song phải đánh giá đảng bộ trước, ban thường vụ sau;
lấy kết quả tự đánh giá, xếp loại đảng bộ làm căn cứ để tự đánh giá, xếp loại ban
thường vụ. Mức tự xếp loại của ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu không
được cao hơn mức tự xép loại của đảng bộ.

- v ề cách tính kết quả phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo,
quản lý: Trong mỗi tiêu chí, cấp độ nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% thì lấy làm
kết quả xếp loại tiêu chí đó. Sau khi có kết quả của từng tiêu chí, đối chiếu với
khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW để xếp
loại chất lượng. Trường họp không có cấp độ nào trên 50%, giao tập thể lãnh đạo
địa phương, đơn vị thảo luận, phân tích kỹ, xem xét, quyết định và báo cáo rõ với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong hồ sơ kiểm điểm.
4. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
a) Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức không giữ chức
vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị,
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ “về đánh giá và xếp
loại cản bộ, công chức, viên chức” và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày
27/7/2017 của Chính phủ “sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số
56/2015/NĐ-CP ngày 09/ 6/2015 của Chính phủ về đánh giá và xếp loại cán bộ,
công chức, viên chức”. Quá trình thực hiện, các địa phương, đơn vị lưu ý cần
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nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thục hiện nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế các nghị định nêu trên dụ kiến sẽ ban hành trong thời gian tới.
b) Đối với cán bộ diện Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy quản lý tiếp tục thực hiện
theo Quyết định số 370-QĐ/TƯ và Quyết định số 786-QĐ/TU, trong đó cần luu ý
một số nội dung sau:
- Báo cáo kiểm điểm cá nhân phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu
tại mục 3.1, Huớng dẫn số 16-HD/BTCTW (thực hiện theo Mầu 02-HD KĐ.ĐG
2018). Đối với nguời đứng đầu, ngoài các nội dung theo yêu cầu, cần đi sâu đánh
giá kết quả việc thực hiện Bản cam kết với Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy.
Đối với cá nhân giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể làm chung một
văn bản, nhung khi kiểm điểm cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì
đi sâu kiểm điểm việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đuợc giao ở nơi đó. Đối với
cá nhân vừa là thành viên của đảng đoàn, ban cán sụ đảng, vừa là thành viên của tập
thể lãnh đạo, thì thực hiện việc kiểm điểm tại hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo
và đảng đoàn, ban cán sự đảng, kết quả chấm điểm, xếp loại chất luợng thành viên
lãnh đạo đồng thời là kết quả xếp loại chất luợng thành viên đảng đoàn, ban cán sự
đảng.
- Cán bộ đuợc xếp loại theo 01 trone 04 mức tuơng ứng với số điểm nhu sau:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 - 100 điểm
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 75 - duới 90 điểm
+ Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 - duới 75 điểm
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Duới 50 điểm
- Cán bộ đuợc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngoài có tổng điểm
đánh giá trên 90 điểm, phải có kết quả chấm điểm tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ
đuợc giao đạt từ 63 điểm trở lên. Tập thể lãnh đạo địa phuơng, đơn vị đuợc phân
cấp đánh giá cán bộ xem xét, quyết định để số luợng cá nhân đuợc xếp loại “hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” không vuợt quá 20% số đuợc xếp loại “hoàn thành tốt
nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tuợng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tuơng đồng.
Trong đó, đối với các chức danh diện Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy quản lý, nhóm đối
tuợng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tuơng đồng đuợc quy định nhu sau:
+ Các đồng chí ủy viên Ban Thuợng vụ Tỉnh ủy.
+ Các đồng chí cấp truởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trục thuộc ƯBND
tỉnh.
+ Các đồng chí cấp truởng các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp
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tỉnh.
+ Các đồng chí cấp trưởng các tổ chức hội diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản
lý.
+ Các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các
huyện, thị, thành ủy, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc.
+ Các đồng chí chủ tịch hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị, tổng
giám đốc hoặc giám đốc các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên.
+ Các đồng chí cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính
trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương.
+ Các đồng chí cấp phó các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên.
+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ
tịch UBND cấp huyện.
+ Các đối tượng còn lại được xem xét, quyết định theo tình hình thực tế.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định tỷ lệ được xếp loại “hoàn
thành xuẩt sắc nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá; đổi với nhóm đối tượng cấp phó các sở, ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương,
cấp phó các doanh nghiệp nhà nước hạng 2 trở lên, ủy viên ban thường vụ, phó chủ
tịch HĐND, phó chủ tịch ƯBND cấp huyện, do đã được phân cấp cho tập thể lãnh
đạo các địa phương, đơn vị xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng
nên các nhóm đối tượng này được tính riêng cho từng địa phương, đơn vị.
Trong từng nhóm đối tượng nêu trên, nếu dưới 05 đồng chí thì được xem xét
không quá 01 đồng chí được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nếu dưới 10
đồng chí thì không quá 02 đồng chí. Các địa phương, đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa
cách phân nhóm đối tượng như trên để áp dụng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong
toàn hệ thống chính trị.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý không được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên
nếu:
+ Bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức phải xử lý kỷ luật.
+ Kết quả chấm điểm tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ được giao dưới 35 điểm.
+ Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm.
+ Địa phương, đơn vị, bộ phận, lĩnh vực mình trực tiếp phụ trách xếp loại
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“không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo,
quản lý trực tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật
theo quy định (trừ trường họp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).
5. Một số lưu ý khi tiến hành kiểm điểm
- Đối với những cơ quan, đơn vị có số lượng thành viên lãnh đạo dưới 05
đồng chí, có số lượng cán bộ dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến tham gia
nhận xét, đánh giá đối với thành viên lãnh đạo dưới 30 người, nếu xét thấy có điều
kiện, có thể kết hợp để tổ chức một số nội dung của Hội nghị kiểm điểm tập thể
lãnh đạo tại Hội nghị này theo đúng nguyên tắc kiểm điểm tập thể trước, cá nhân
sau, người đứng đầu trước, cấp phó người đứng đầu sau. Tất cả các thành viên trong
tập thể lãnh đạo phải tham gia ý kiến khi kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân các
thành viên lãnh đạo, đồng thời phải đảm bảo thời gian tối thiểu của Hội nghị kiểm
điểm tập thể lãnh đạo theo đúng quy định. Sau Hội nghị này, nếu không có vấn đề
gì vướng mắc hoặc cần bổ sung thêm, tập thể lãnh đạo triển khai việc chấm điểm và
bỏ phiếu biểu quyết xếp loại hoặc đề xuất mức xếp loại đối với cán bộ, chỉ đạo hoàn
chỉnh và lập hồ sơ kiểm điểm gửi cấp trên.
Trường hợp thực hiện theo phương án trên, các cơ quan, đơn vị mời đại diện
các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan dự theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Hội nghị
này.
- Các địa phương, đơn vị phải nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị Bộ Tiêu chí
đánh giá cán bộ theo đúng Quyết định số 786-QĐ/TU. Khi tổ chức các hội nghị để
tham gia chấm điểm, tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị phải giải trình, cung cấp
đầy đủ các văn bản, số liệu liên quan đến các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cần được
định lượng rõ ràng để các đại biểu có căn cứ chấm điểm.
- Đe tạo điều kiện thuận lợi, làm cơ sở cho các địa phương, đơn vị triển khai
việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng sát đúng với kết quả lãnh đạo, chỉ
đạo, thực hiện nhiệm vụ trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn
HĐND tỉnh, đảng đoàn, ban thường trực ƯBMTTQVN, ban thường vụ các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, tiến hành đánh giá, xếp loại và công bố mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của HĐND, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội
cấp huyện; giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiến hành đánh
giá, xếp loại và công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố
chậm nhất trước ngày 31/12/2018.
- Việc triển khai lấy ý kiến của các chủ thể có liên quan trong việc đánh giá,
xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, giao Ban Tổ chức Tỉnh
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ủy (đối với diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định), ban thường vụ cấp ủy cấp
huyện (đối với diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quyết định) chủ động thực
hiện với hình thức thích hợp, đúng quy định.
- Các đồng chí Úy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch
ƯBND tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ, lĩnh vực cần sắp xếp thời gian
để tham dự chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể lãnh đạo các địa
phương, đơn vị.
- Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nếu cấp
trên trực tiếp có hướng dẫn kiểm điểm thì thực hiện theo hướng dẫn đó, nếu cấp trên
trực tiếp không có hướng dẫn kiểm điếm thì thực hiện theo văn bản này. Sau kiểm
điểm đề nghị gửi kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và hồ sơ về Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (qua Ban Tố chức Tỉnh ủy) theo đúng thời gian quy định.
- Việc lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy và
cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày
08/10/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 15/01/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 16/01/2015 của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy. Trong đó, có thể kết hợp việc lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ
chủ chốt (hoặc Hội nghị ban chấp hành) đế lấy kiến tham gia nhận xét, đánh giá đối
với cán bộ nếu có chung thành phần tham dự.
- Các địa phương, đơn vị hoàn thiện việc lấy phiếu tín nhiệm, kiểm điểm,
đánh giá, xếp loại chất lượng, tập thể lãnh đạo, cá nhân năm 2018 và gửi hồ sơ về
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong tháng 01/2019, trong đó
cấn lưu ý hồ sơ phải đầy đủ, đúng theo quy định.
Đe nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có vấn
đề vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh
ủy) đế chỉ đạo, hướng dẫn./.
Nơi nhân:

TỈM BAN THƯỜNG

vu

- Như trên,
- Các đ/c ƯVBTVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

Nguyên Văn Hùng

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
*
Số 488-BS/VPHU
Nơi nhân:
- Các cấp ủy trực thuộc,
- BTC Huyện ủy,
- Lưu VPHƯ.

Sao lục
Hải Lăng, ngày 20 tháng 11 năm 2018
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

B ộ T IÊ U C H Í ^
giẫ^xếp ipại Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện
Ịị (kcm lhcư cống, văn số^ẮỈ^-CV/TU ngày ' / r /11/2018
!Ị
TINH 1 i của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
\\

QUẢNG T R

\Jgị

____

C Ấ P Đ ộ T H ự C H IỆ N
T ĨẾ U C H Í Đ Á N H G IÁ

TT

X uất
săc

I

T IỂ U

CHÍ VÈ

XÂY

DựNG

TẬP

THẺ

LẢNH

ĐẠO,

QUẢN LÝ
V iệ c t h ự c h iệ n n g u y ê n t ắ c tậ p t r u n g d â n c h ủ , t ự p h ê b ìn h
v à p h ê b ìn h ; q u y c h ế là m v iệ c ; x â y d ự n g đ o à n k ế t n ộ i b ộ :

1.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy
tốt trí tuệ tập thể. Kịp thời ban hành và chủ động sửa đổi, bổ
sung quy chế làm việc phù họp với quy định của cấp trên và
nghiêm túc chấp hành. Thường xuyên, thẳng thắn trong tự phê
bình và phê bình. Tập thể ban thường vụ luôn đoàn kết, thống
nhất cao, khẳng định rõ vai trò, uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo
T r á c h n h iệ m t r o n g lã n h đ ạ o , c h ỉ đ ạ o , k iể m tra , g iá m s á t v iệ c

Có
sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, hợp lý cho các thành viên
trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của địa phưcmg, đơn vị. Các đồng chí thành
viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, không
đùn đẩy, né tránh và dám chịu trách nhiệm đối với công việc
được giao.

th ự c h iệ n c á c n h iệ m v ụ c h ín h tr ị c ủ a đ ịa p h ư ơ n g , đ o ti v ị:

2.

II

1.

T IÊ U C H Í V È K É T Q U Ả T H ự C

H IỆ N

N IIIỆ M

vụ

Đ Ư Ợ C G IA O

v ề k ế t q u ả lã n h đ ạ o , c h ỉ đ ạ o x â y d ự n g Đ ả n g , x â y d ự n g h ệ
th ố n g c h ín h trị: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị có trọng tâm, trọng điểm,có điển
hình; chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng
hệ thống chính trị được nâng lên. Các nội dung trong công tác
xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ được thực
hiện đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tổ chức,
bộ máy của hệ thống chính trị có bước chuyển biến tích cực
theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả, chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên
V iê c c u th ể h ó a , x â y d ụ n g v à tổ c h ứ c th ự c h iệ n c á c ch ủ
t r ư ơ n g , c h ư ơ n g tr ìn h , k ế h o ạ c h c ô n g tá c n ă m : Kịp thời cụ

2.

thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm sát hợp
với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động sửa đổi, bổ sung
chương trình, kế hoạch công tác theo yêu cầu nhiệm vụ. Quyết
liệt, tích cực, sâu sát trong chỉ đạo tổ chức thực hiện

T ốt

T rung
b ìn h

K ém

2
C Ấ P Đ ộ T H Ự C H IỆ N
TT

T I Ê U C H Í Đ Ả N H G IÁ

X uẩt
sắc

Tốt
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b ìn h

K ém

K ế t q u ả t h ự c h iệ n c á c c h ỉ t iê u , n h iệ m v ụ p h á t t r iể n k in h tế
- x ã h ộ i, q u ố c p h ò n g a n n in h đ ư ợ c c ấ p có t h ẩ m q u y ề n g ia o ,
p h ê d u y ệ t t r o n g n ă m : L ãn h đ ạ o , c h ỉ đ ạo h o à n th à n h c ó ch ất
3.

lư ợ n g , h iệ u q u ả c á c n h iệ m v ụ đ ư ợ c g ia o . C á c c h ỉ tiê u đặt ra
đ ều đạt v à v ư ợ t k ế h o ạ c h . Q u á trìn h thự c h iệ n c ó n h iề u đ ổ i
m ớ i, sá n g tạ o , c ó sả n p h ẩ m c ụ thể; tíc h c ự c cả i c á c h th ủ tục
h à n h c h ín h , ứ n g d ụ n g k h o a h ọ c , c ô n g n g h ệ tron g c ô n g tá c
K ế t q u ả đ á n h g iá , x ế p lo a i c á c tỗ c h ứ c , c ơ q u a n , đ ơ n v i
t h u ộ c p h ạ m v i lã n h đ ạ o , q u ả n lý tr ự c tiế p : C h ín h q u y ên ,

4.

M ặt trận Lổ q u ố c , c á c đ o à n thể c h ín h trị - x ã h ộ i c ù n g cấ p đ ư ợ c
x ế p lo ạ i h o à n th à n h tố t n h iệ m v ụ trở lên . T ro n g đ ó , ch ín h
q u y ề n đ ư ợ c x ế p lo ạ i h o à n th àn h x u ấ t sắ c n h iệ m v ụ
KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮ NG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
Đ Ã Đ Ư Ợ C C H Ỉ R A : N g h iê m tú c n h ìn n h ận h ạn c h ế , k h u y ến

III

đ iể m . C h ủ đ ộ n g , k ịp th ờ i x â y d ự n g k ế h o ạ c h v à k h ắ c p h ụ c
x o n g n h ữ n g h ạ n c h ế , y ế u k é m đ ư ợ c c h ỉ ra đ ảm b ả o th ờ i hạn,
tiế n đ ộ th e o y ê u cầ u

Lưu ý: Phương pháp xếp loại như sau:
- Trong từng tiêu chí được nêu ra:
+ Nếu đạt 90 - 100% thì được đánh giá cấp độ “xuất sắc”.
+ Nếu đạt từ 75 - dưới 90% thì đánh giá cấp độ “tốt”.
+ Nếu đạt từ 50 - dưới 75% thì đánh giá cấp độ “trung bình”.
+ Nếu đạt dưới 50% thì đánh giá cấp độ “kém”.
- Riêng tiêu chí “Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc
phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp”, nếu đạt 100% thì mới được đánh giá cấp độ
“xuất sắc”.

