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“về báo cảo công tác bảo vệ
chỉnh trị nội bộ năm 2018”
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Chưẩĩl bị tổng kết năm 2018 về công tác bảo vệ chính tri nội bộ, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018 của đảng
bộ mình gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ) để tổng hợp.
I. Nội dung báo cáo:
1) Khái quát tình hình kinh tể - xã hội, dân số, tôn giáo, an ninh trật tự, tố
chức bộ máy, tổ chức đảng, đảng viên.
2) Tình hình nhận thức, tư tưởng liên quan đến nội bộ khi triển khai, tổ chức
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?
3) Kết quả triển khai, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018
của Bộ Chính trị “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”? Việc chuyển đổi
nhận thức của cán bộ, đảng viên khi thực hiện Quy đinh số 126-QĐ/TW có vấn đề
gì không?
4) Ket quả kết luận tiêu chuẩn chính trị người có nguyện vọng được xem xét
kêt nạp Đảng, người vào câp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm việc cơ quan, bộ phận,
vị trí trọng yếu cơ mật, trong đó:
- Đã kết luận bao nhiêu trường hợp? Trong đó: Bao nhiêu trường họp có vấn
đề về tiêu chuẩn chính trị? Bao nhiêu trường họp phục vụ công tác cán bộ? Bao
nhiêu trường họp phục vụ công tác phát triển đảng viên?
- Số trường họp chưa được kết luận? Nguyên nhân tồn đọng?
5) Kết quả quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan yếu tố nước ngoài:

- Số cán bộ, đảng viên ra nước ngoài trong năm? số cán bộ, đảng viên có báo
cáo, không báo cáo trước khi đi và sau khi đi nước ngoài về? số cán bộ đảng viên
đi nước ngoài chưa về, lý do chưa về?

- Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên ra nước ngoài học tập, công
tác: Số đã chuyển, số chưa chuyển, nguyên nhân chưa chuyển?
- Thực trạng cán bộ, đảng viên, con cán bộ đảng viên kết hôn với người nước
ngoài; thực trạng cán bộ, đảng viên, vợ hoặc chồng, con cán bộ, đảng viên ra nước
ngoài học tập, công tác, thăm thân, chữa bệnh, làm việc cho các tổ chức, cá nhân
người nước ngoài.
5) Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.
II. Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 15/12/2018.
Đê nghị các đông chí quan tâm báo cáo đủng thời hạn.
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