
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP 

BAN TỔ CHỨC 

* 
Số 1746-CV/BTCTU 

Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 

 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi:  - Các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 (gọi tắt là Kế 

hoạch số 104-KH/TU); 

Sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ 

chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, như sau: 

1. Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

 Thực hiện theo Kế hoạch số 104-KH/TU và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, 

ngày 10/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp năm 2021. Trong đó, điều chỉnh thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức được tiến hành và hoàn thành trước ngày 30/10/2022. 

Thực hiện nghiêm việc xem xét, quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên 

chức được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được 

xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo chức danh tương đương ở từng cấp, từng 

ngành, từng lĩnh vực. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được xếp loại hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phải bảo đảm tiêu chí có sáng kiến, giải pháp được áp dụng 

trong thực tế đạt hiệu quả. 

2. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân; đánh giá, xếp 

loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý 

Thực hiện theo Kế hoạch số 104-KH/TU và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, 

trong đó, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau: 
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a) Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. 

- Đảng uỷ cơ sở: Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ bộ phận 

trực thuộc trước, sau đó mới kiểm điểm đánh giá tập thể và cá nhân là đảng uỷ viên. 

- Cấp uỷ cấp huyện và tương đương: Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng cấp uỷ cơ sở, tổ chức đảng trực thuộc trước, sau đó mới kiểm điểm, đánh giá cá 

nhân và tập thể ban thường vụ cấp uỷ. Lấy kết quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng 

làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên trực tiếp và 

cấp uỷ viên được phân công phụ trách. 

b) Thời gian kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng và báo cáo về cấp uỷ 

cấp trên, như sau: 

- Cấp cơ sở: Tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng và báo cáo về 

cấp uỷ cấp trên chậm nhất ngày 15/11/2022.  

- Cấp huyện (tương đương): Tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng 

và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) chậm nhất ngày 

30/11/2022.  

c) Bổ sung Chương trình Hội nghị kiểm điểm (có Chương trình kèm theo). 

3. Về tổ chức thực hiện 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, trong đó, điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung sau: 

a) Điều chỉnh tất cả các Mẫu năm 2021 thành năm 2022.  

- Tại Mẫu 16-HDKĐ.ĐG điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 

05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp năm 2021 thành Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 22/7/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. 

- Tại Mẫu 17-HD KĐ.ĐG bỏ nội dung “Căn cứ Hướng dẫn số 05-

HD/BTCTU ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021”. 

b) Tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng tổ chức 

đảng, đảng viên thực hiện theo Quy định số 477-QĐ/TU, ngày 26/7/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên và Hướng 

dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về thực hiện Quy định số 477-QĐ/TU ngày 

26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 
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c) Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức chất lượng của lãnh đạo các sở và 

tương đương; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố gửi về Ban cán sự 

đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất đến ngày 30/11/2022. 

d) Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tổ chức đảng, tập thể, 

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (kể cả 

khối nhà nước) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để thẩm định, trình Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ xem xét, quyết định chậm nhất đến ngày 30/11/2022. 

đ) Ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổ 

chức đảng và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền 

về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) trước ngày 31/01/2023. 

Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì đề nghị khen thưởng đảng viên 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền sau khi có kết quả đánh 

giá, xếp loại cán bộ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa 

phương, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ 

(qua các phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh 

uỷ, điện thoại số 02772240815, đối với nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh 

uỷ, điện thoại số 02773855095, đối với nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Phòng Tổ chức biên chế và Công 

chức, viên chức, Sở Nội vụ, điện thoại số 02773875588, đối với đánh giá, xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức) để được hướng dẫn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Ban tổ chức huyện uỷ, thành uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ + TCĐĐV(MC).  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Văn Cường 
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