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Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017
Khái quát đặc điểm tình hình của tổ chức đảng.
I. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA TẬP THỂ BAN CHI ỦY
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Đánh giá công tác phối hợp với chính quyền trong việc lãnh đạo đơn vị
thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn
vị.
3. Đánh giá việc phân công nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm của cán bộ,
đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị, tư tưởng và triển khai các nghị quyết của Đảng
- Kiểm điểm, đánh giá việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị
của Đảng đến cán bộ, đảng viên
- Công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị
2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng
- Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng.
- Đánh giá việc quản lý đảng viên.
- Công tác phát triển đảng viên.
3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
- Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám
sát của tổ chức đảng.
- Kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và
của Đảng ủy.
- Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.
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- Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ về công tác dân vận,
trọng tâm là dân vận chính quyền, lãnh đạo các đoàn thể vận động cán bộ, đoàn
viên, hội viên trong vụ, đơn vị thực hiện chiệm vụ chính trị và Quy chế dân chủ
ở cơ sở.
- Sự lãnh đạo của chi bộ với công tác thanh niên, hoạt động của tổ chức
Công đoàn.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Ưu điểm.
- Những hạn chế.
- Nguyên nhân của những hạn chế.
Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nơi nhận:

T/M CHI BỘ

- Lưu CB.

MẪU BIỂU KÈM THEO BÁO CÁO (BẮT BUỘC)
1. Tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề
Ngày Sinh hoạt
Sinh hoạt
Nội dung
Tháng
chi bộ
chuyên đề
1
2
…
2. Triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng
Stt
Tên văn bản
Ngày triển
khai
1
2
3. Thống kê các nội dung khác
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Stt
Nội dung
1 Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị
1.1 Quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận
Số lượng
chính trị cho đối tượng kết nạp đảng
1.2 Đảng viên dự bị tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính
Số lượng
trị cho đảng viên mới
1.3 Cấp ủy tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
Số lượng
đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy
1.4 Các lớp khác:Số lượng
2 Tham dự Học tập chuyên đề và các nghị quyết do Đảng ủy tổ chức
2.1 Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Số lượng
2.2 Chuyên đề: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư
”.
3 Công tác kiểm tra, giám sát
3.1 Đảng viên được kiểm tra: Họ tên
3.2 Đảng viên được giám sát: Họ tên
4 Công tác đảng viên
4.1 Quần chúng được kết nạp
4.2 Đảng viên được công nhận chính thức
4.3 Đảng viên chuyển đến sinh hoạt tại chi bộ
4.4 Đảng viên chuyển sinh hoạt đi

Số lượng

Ngày tháng
Ngày tháng
Số lượng
Số lượng
Số lượng
Số lượng

