TĨNH UỸ QƯẨNG TRỊ
*
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ĐẢNG C Ộ N G SẢN V IỆ T NAM
Quàng Trị, ngày

40 thảng 7 năm 2019

về việc tổng kết 5 năm thục hiện
Quy chể b ầ t cử trong Đảng

'~\Kínhgửi: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc Tĩnh ủy

■

\jfry

trong Đảng” với những yêu câu sau:

Í//V Ấù/y-

l.
Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế bầu cử trong
Đảng, làm căn cứ để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử.
2.
Việc tồng kết được tiến hành từ cấp cơ sở. Bảo đảm khắch quan, chính xác;
đề cao trách nhiệm của các cấp ùy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tồng kết.
3.
Báo cáo tổng kết phải bám đề cương (có gửi kèm theo), đánh giá rỗ ưu
điểm, khuyết điểm, hạn chế, bẩt cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chỉ
rỗ nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất kiển nghị vói Trung ương
những nội dung cụ thể cần bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng.
4, về cách thức thực hiện; cấp huyện và cơ sở xây đựng báo cáo tổng kết,
thông qua cấp ủy, những chỉ bộ cơ sở không có cấp ủy thi thông qua chi bộ (bằnậ
hình thức phù hợp). Những nơi có điều kiện, tổ chức hội nghị cẩp ủy mở rộng đê
thảo luận, thông qua báo cáo.

5. Bảo cáo tổng kết cùa các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ùỵ trực thuộc
hoàn thành gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ùy, đông thời gửi
bản điện tử theo địa chỉ notes; VanThuToChuc/TUQưangTrưDCS/VN) trước ngày
26/7/2019.
Đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc
chi đạo, thực hiện việc tổng kết đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian./.
Nơi nhân:
- Như ưên,
- Ban Tổ chức Tinh ủy,
-LưuVPTU.

T/M BAN THƯỞNG v ụ
á Ẹ ÍT H Ư

Quang
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ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo tỗne kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
(Quyet định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

PHẦN MỞ ĐẦU
Khái quát tình hình, đặc điểm cùa tổ chức đảng và những vấn đề liên quan
đến thực hiện Quy chế bầu cử trong Đàng (Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương).
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIẤ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI, T H ự C HIỆN
QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẲNG
I. về quán triệt, triển khai Quyết định số 244-QĐ/TW cùa Ban Chấp
hành T rung ương và Hưởng dẫn số 04-HD/TW của Ban BI thư1
Nêu phương pháp, cách thức quán triệt, triển khai cùa cấp ủy, tổ chức đảng
thuộc đầng bộ.
II. Kết quẳ thực hiện
Đánh giá kết quả thực hiện theo từng Chương, Điều, Khoản được quỵ định tại
Quy chế bầu cử trong Đảng; đồng thời, nêu dẫn chứng, số liệu minh họa (nêu có).
1. về Chương I

Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bât cập, vướng mắc trong thực
hiện các nội dung:
- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh.
- Nguyên tắc bầu cử.
- Hình thửc bầu cử.
- Những nội dung khác.
2. về Chương I I
Đánh giả những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập, vướng mắc tròng thực
hiện các nội dung:
- Nhiệm vụ của cấp ủy cấp triệu tập đại hội.
- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của đoàn thư ký,
- Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm phiếu.
- về áp dụng đối với việc bầu cử không phải đại hội.
- Những nội dung khác.
1
cửtrongĐảng.

Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 cùa Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bẫu
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3. về Chương n i
Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bẩt cập, vướng mấc trong thực
hiện các nội dung:
- v ề ứng cừ.
- Thù tục ứng cử.
- v ề đề cử.
- Thủ tục đề cử.
- Việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ.
- ứ n g cử, đề cử làm đại biểu dự đại hội đàng bộ cấp trên trực tiếp.
- Quyền bầu cử.
- Quy định về số dư và danh sách bầu cử.
- Phiếu bầu cử.
- v ề danh sách trích ngang cùa các ứng cử viên.
- Những nội dung khác.
- Thống kê theo cốc biểu mẫu số 01,02, 03.

4. về Chương IV
Đảnh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thực
hiện các nội dung:
- Bầu cấp ủy.
- Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
- Bầu đoàn chủ tịch hoặc chù tịch hội nghị ở phiên họp đầu tiên của cấp ủy
khóa mới.
-B ầu ban thường vụ.
- Bầu bí thư, phó bí thư cấp ủy.
- Bầu ủy ban kiểm tra.
- Bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ửy viên ủy ban
kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiềm tra.
- Những nội dung khác.

5. về Chương V
Đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thực
hiện các nội dung:
- Tính kết quả bầu cử.
- Biên bản bầu cử.
- Chuẩn y kểt quả bầu cử.
- Những nội dung khác.
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6. về Chương VI
Đánh giá những kết quà đạt được và hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thực
hiện các nội dung:
- Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, vi phạm Quy chế bầu cử.
- Xử lý vi phạm bầu cử.
- Thời hạn lưu trữ phiếu bầu cử.
- Những nội dung khác.
- Thống kê theo biểu mẫu số 04.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm và nguyên nhân
1.1. Ưu điểm

- về công tác triển khai, quán triệt.
- về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẳng viên.
- về thực hiện các nội dung của Quy chế bầu cử.
- Các vấn đề khác.
1.2. Nguyên nhân
2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân
2.1. Khuyết điểm, hạn chế, bất cập
- về công tác triển khai, quán triệt.

- về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, dâng viên.
- về thực hiện các nội dung của Quy chế bầu cử.

- về nội đung của Quy chế bầu cử.
- Các vấn đề khác.
2.2. Nguyên nhân
3. B ài học kinh nghiệm
IV. M ột số vấn đề đ ặt ra
Nêu rổ những vẫn đề đặt ra qua thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cần để
nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi.
PHẦN THỨ HAI
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỎ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ BẦU c ử
Từ thực tế thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, các cấp ủy đề xuất, kiến
nghị những vấn đề liên quan, cần bô sung, sửa đổi Quy chế bầu cử.
I. về kết cấu, bổ cục, tên gọi của từng chưong, điều
Kết cấu, bố cục của Quy chế bầu cử (Quyết định số 244-QDTW ngày
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương) đã phù hợp chưa? Co cân phải điều
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chỉnh, bồ sung gì không. Tên gọi của từng chương, điều có cần phải bổ sung, thay
đổi không? Lý do.
II. về nội dung cụ thễ
Căn cứ các nội dung tại các chương, điều, khoản của Quỵ chế bầu cử, nêu cụ
thể những nội dung nào không còn phù hợp; nội dung nào ke thừa; nội đung nào
cần sửa đoi; nội dung nào cần bổ sung cho phù họp với thực tể; vì sao?
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Biểu số 1

ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HƯYỆN/THỊ/THÀNH....
*

ĐẪNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
...... ngày

tháng 7 năm 2019

TỒNG HỢP
Sổ người tự ứng cử tham gia ban chấp hành cỏ tln trong danh sách bầu cử
tại đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

TT

TIÊU CH Í

1

Tổ chức đẵng trực thuộc2

Tồng
số

cáp
cơ sở

Trong đó
Cấp trên
trực tiếp
của cơ sở

Cấp
tỉnh

Ghi
chú

Trong đỏ; tồ chức đảng đã
đại hội nhiệm kỳ 2015 2020
2

Tổ chức đảng cổ người tự
ứng cử tham gla ban chấp
hành3

3

Số ngưửỉ tự úng cử
Trong đó;
- Số ngưởi trúng cử
- Số người không trúng cử

Người lập blễu

T/M BAN THƯỜNG v ụ
(Ký tên, đống dấu)

2 Tính đến 30/6/2019
3 Chi thống kê những trường hợp người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cừ.
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Biểu sổ 2

ĐẢNG B ộ T ỉm QUẢNG TRỊ
HƯYỆN/THỊ/THÀNH....
*

ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM
...... ngậy

tháng 7 năm 2019

TỔNG HỢP
sổ người không được cấp ủy triệu tập đại hội đề cử tham gia ban chấp hành
nhưng đại hội đề cử và được đưa vào danh sách bần cử
đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

TT
1

TIỂU CHÍ

Tổng
số

Cấp
cơ sở

Trong đó
cẩp trên
trực tiếp
cùa cơ sở

cẩp
tỉnh

Ghi
chú

Tổ chức đảng trực thuộc4
Trong đó: tổ chức đảng đã
đại hội nhiệm kỷ 2015 2020

2
3

Tổ chức đẫng có người
được đề cử vảo danh sách
bầu cử56
Số người đưực đưa vào
đanh sách bầu cử*
Trong đó:
- Sổ người tráng cử
- Sổ người không trúng cử

Người lập biểu

T/M BAN THƯỜNG v ụ
(Kỷ tên, đỏng dấu)

4 Tính đến 30/6/2019
5 Tẳ chúc đàng có người khỏng được cấp ủy triệu tập đại hội dề cừ tham gia ban chẩp hành nhưng được đại hột đề
cừ và được dưa vào danh sách bầu cử.
6 Người không được cắp ủy triệu tập đại hội đề cử tham gia ban chẩp hành nhưng được đại hội để cử và được đưa
vào danh sách bầu cử.
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Biểu số 3

ĐẢNG B ộ TĨNH QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN/THỊ/THÀNH....

*

..... ngay thảng 7 năm 2019
TỎNG HỢP

s ế Iưựng cấp ủy viên vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng
đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

TIÊU CHÍ

TT
1

Tổng
số

Cấp
cơ sở

Trong đó
Cấp trên
trực tiếp
của eợsở

Cấp
tỉnh

Ghi
chú

TỒ chức đảng trự c thuộc7
Trong đỏ: tổ chức đảng đã đai
hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

2
3
3.1

Tổ chức đảng có cấp ủy viên
vỉ phạm
Cấp ủy viên vi phạm
ủy viên ban chép hành
Trong đổ:
+ Đề cử người ngoài đanh sách
+ Tự ứng cử
+ Không rút tên khi được đề cử

3.2

ủy viẽn ban thường vụ
Trong đổ:
+ Đề cử người ngoài danh sách
+ Tự ứng cử
+ Không rút tên khi được đề cử

Người lập biểu

T/M BAN THƯỜNG v ụ
(Ký tên, đóng đẩu)

7 Tính đển 30/6/2019

9
Biểu sổ 4

ĐẢNG Bộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN/THỊ/THÀNH..*.
*

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
...... ngày

thảng 7 năm 2019

TỎNG HỢP
Kết quả xử lý kỷ luật về vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng
đạỉ hội nhiệm kỳ 2015- 2020

TIÊU CHÍ

TT

1

Tổng
sô

Trong đô
Cấp trên
Cạp
trựctiêp
cơ sở
cửa cơ sở

cẩp
tỉnh

Ghi
chú

Tổ chức đâng trực thuộc8
Trong đỗ: tồ chức đảng đã đại
hội nhiệm kỳ 2015- 2020

2

Tổ chửc đẳng bị xử lý kỷ luật

3

Cấp ủy viền bi xử lý kỷ luật

3.1

Vi phạm Quy chế bầu cừ
- ủ y viên ban chấp hành
- ủ y viên ban thường vụ

3.2 Trong đỗ: Vỉ phạm Điều 13
- ủ y viên ban chấp hành
- ủ y viên ban thường vụ
4

Đảng viên bị xử lỷ kỷ luật

Người lập biểu

*Tính đển 30/6/2019

T/M BAN THƯỜNG v ụ
(Kỷ tên, đóng dấu)

