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ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngàyÀ 9 tháng 9 năm 2018

V/v đánh giá kết quả thực hiện
Quy định sổ 76-QĐ/TW của Bộ Chỉnh trị
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Thực hiện Cong van số 05-CV/BCĐTW, ngày 10/9/2018 của Ban Chỉ đạo
'’Trung ương thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TW (Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án uQưy
định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực
hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống”) về việc
đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực
thuộc nghiên cứu, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW,
ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc đảng viên đang công tác ở các
cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chỉ ủy,
đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (theo Đe
cương báo cáo gửi kèm) và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 05/10/2018
đế kịp tống hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung
ương đúng tiến độ.
Đe nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- BTC các huyện, thị, thành uỷ
và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Phòng TCĐ-ĐV, ’
- Lưu VP Ban.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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Kết quả tjýà& hị|n Quy đinh số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị
(kèm theo Công văỉMố^P^QV/ẸTQTU, ngày /9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
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I. ĐẶC ĐIỂM, TÌN H HÌNH
- Khái quát đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị
- Khái quát tình hình tổ chức đảng và đảng viên
- Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện Quy định số 76
- Nội dung khác (nếu có).
II. KÉT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện Quy định số 76QĐ/TW và Hướng dẫn số 23-HD/TCTW, ngày 14/10/2003 cua Ban Tổ chức
Trung ương
- Công tác quán triệt, triển khai
- Kết quả công tác chỉ đạo

2. Kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW và Hướng dẫn số 23HD/BTCTW, ngày 14/10/2003 của Ban Tổ chức Trung ương
2.1. Bảo cáo tập trung làm rõ các nội dung sau:
- Trách nhiệm của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng
- Nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú
- Nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác
- Nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú.
- Số lượng đảng viên thuộc diện giới thiệu về nơi cư trú; số lượng đảng viên
được giới thiệu về nơi cư trú.
2.2. Trên cơ sở đỏ làm rõ kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhãn
chủ quan, khách quan
2.3. Đánh giá chung
III. KIÉN NGHỊ, ĐÈ XUẤT VỚI TRUNG ƯONG, VỚI TỈNH
Đe góp phần xây dựng “Quy định về phần công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ
gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám
sát về đạo đức, lối sống” , đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề sau:
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- Quy định mới có thay thế Quy định số 76-QD/TW hay không?
- Nội dung phụ trách của cán bộ, đảng viên đối với hộ gia đình nơi cu trú là
những vấn đề gì?
- Cán bộ, đảng viên (gồm những người sinh hoạt nơi cư trú; những người
công tác tại các cơ quan, đơn vị cư trú tại địa bàn) sẽ được phân công như thế nào?
- Cách thức phụ trách như thế nào là phù họp với thực tiễn? Nhân dân đánh
giá đối với trách nhiệm này của cán bộ, đảng viên như thế nào?
- Những kiến nghị, đề xuất khác để xây dựng Quy định thiết thực, hiệu quả,
tránh hình thức./.

