
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
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Số 121  CV/Th.U 
Về lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với 

cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 

 tại nơi cư trú 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

                           

Kính gửi:    - Đoàn công tác chỉ đạo phường, xã 

          - Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã. 

                 
                        
 Thực hiện Quy định số 827-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Quy định 05-QĐ/Th.U, ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại nơi cư trú, Ban Thường vụ Thành 

ủy đề nghị Đoàn công tác chỉ đạo phường, xã, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, 

phường chỉ đạo lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ nơi cư trú năm 2020 như sau: 

 1. Về nguyên tắc, nội dung, đối tượng lấy phiếu; nơi lấy phiếu và đối tượng 

ghi phiếu; thời điểm lấy phiếu thực hiện theo Quy định số 827-QĐi/TU, ngày 

17/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quy định 05-QĐi/Th.U, ngày 

24/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy (có danh sách kèm theo). 

2. Về quy trình lấy phiếu: 

- Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy in phiếu, bàn 

giao phiếu cho Ban Thường vụ Đảng ủy các phường xã; 

- Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo chi ủy, ban công tác mặt 

trận tổ dân phố, thôn thông báo công khai, rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức 

lấy phiếu; tiến hành tổ chức hội nghị lấy phiếu: 

+ Chủ trì hội nghị lấy phiếu gồm: Chi ủy; ban công tác mặt trận tổ dân phố, 

thôn. 

+ Chi ủy, ban công tác mặt trận tổ dân phố, thôn hướng dẫn cách ghi phiếu, 

phát phiếu, kiểm số lượng phiếu phát ra, phiếu thu về và niêm phong phiếu; lập 

biên bản gửi về Đảng ủy phường, xã; Đảng ủy phường, xã gửi lên Ban Thường vụ 

Thành ủy (qua Ban Tổ chức) theo chế độ mật. 

Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo hoàn thành việc lấy phiếu 

trước ngày 15/12/2020 và gửi phiếu về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ 

chức) để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo 

quy định. 



3. Trưởng các đoàn công tác chỉ đạo phường, xã, phân công các thành viên 

của Đoàn về tham dự chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc lấy phiếu tại các chi bộ 

thôn, tổ dân phố. 

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị phản 

ánh về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức) để được hướng dẫn. Đề nghị 

Đoàn công tác chỉ đạo phường, xã và Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã 

triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. 

 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi;                                                              

- Thường trực Thành ủy;                                                          

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành uỷ;        

- Các đ/c UVBTV Thành ủy     

- Lưu                  

    

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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