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ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
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* Lào Cai, ngày        tháng         năm 2023   
Số         - BC/ĐU                              

 
 

BÁO CÁO 

sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 
của Bộ chính trị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên thường xuyên  

giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.  

----- 
 

I. Đặc điểm tình hình  

- Đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 74 đảng 

viên (71 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị), chiếm 71,8% tổng số 

CBCCVCLĐ; sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc; trong đó: nữ 28 đồng chí, chiếm 

37,8%; dân tộc ít người 08 đồng chí, chiếm 10,6%; tổ chức đoàn thể trực thuộc 

gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh.  

- Về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Trên đại học 20 người, chiếm 

26,6%; đại học: 47 người, chiếm 62,6%; cao đẳng: 02 người, chiếm 2,6%; còn lại 

sơ cấp hoặc chứng chỉ nghề; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị và 

tương đương: 32 người, chiếm 42,6%; trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 14 

người, chiếm 18,6%.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện 

có 06 đồng chí (khuyết 01 đ/c do chuyển công tác), cấp ủy các chi bộ trực thuộc, 

gồm 14 đồng chí. 

* Thuận lợi: 

Cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm đến việc quán triệt, triển khai 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  nói 

chung và triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác 

thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú nói riêng. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có trình độ chính trị, chuyên môn cao, nhiệt 

tình, trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp triển khai thực 

hiện Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối 

liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú  

* Khó khăn: 

Một số đảng viên thường xuyên phải đi công tác ngoài tỉnh nên phần nào ảnh 

hưởng đến việc tham gia sinh hoạt đảng, cũng như các hoạt động ở địa phương nơi 

cư trú. 
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II. Kết quả thực hiện Quy định 213-QĐ/TW và Hướng dẫn số 33-

HD/BTCTW 

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt 

Xác định nhiệm vụ phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy 

Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ 

chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện 

tốt Quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối 

liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”. 

2. Cách thức triển khai 

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 18-CV/ĐU ngày 

14/02/2020 về việc triển khai thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 

của Bộ Chính trị và sao gửi Quy định 213-QĐ/TW, Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW 

và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối đến các chi bộ trực 

thuộc. Việc phổ biến, quán triệt được các chi bộ thực hiện lồng ghép trong các buổi 

sinh hoạt chi bộ, hội nghị cơ quan, đoàn thể... 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác  

- Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng uỷ có đảng viên đang công tác giữ mối liên 

hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cứ trú (Tính đến 31/12/2022): 04 chi bộ;  

- Tổng số đảng viên thuộc diện phải giữ mối liên hệ với chi uỷ và Nhân dân 

nơi cư trú: Năm 2020: 72 đồng chí; năm 2021: 74 đồng chí và năm 2022: 75 đồng 

chí. 

- Tổng số đảng viên đã giới về sinh hoạt, thường xuyên phải giữ mối liên hệ 

với chi uỷ và Nhân dân nơi cư trú: Năm 2020: 72 đồng chí; năm 2021: 74 đồng chí 

và năm 2022: 75 đồng chí. 

- Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ chỉ đạo chi uỷ, chi bộ trực thuộc lập 

sổ hoặc danh sách theo dõi đảng viên đang công tác giới thiệu về sinh hoạt nơi cư 

trú, đã có 04/04 chi bộ lập sổ theo dõi; chủ động liên hệ với đảng uỷ cơ sở và chi 

uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên 

giữ mối liên hệ với chi uỷ và Nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định. 

-  Kịp thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú 

biết khi đảng viên có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên 

khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng, cụ thể: từ năm 2020 - năm 

2022, không có trường hợp nào bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên hoặc 

đã xin ra khỏi Đảng. 

- Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát 

đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt 

và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên 
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chưa thực hiên nghiêm túc. Năm 2020, có 22 đồng chí được chi uỷ nơi cư trú đề 

nghị biểu dương; năm 2021, có 25 đồng chí và năm 2022, có 23 đồng chí. 

- Định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ chi bộ đối với 

đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Việc lấy ý kiến bằng hình thức 

qua phiếu xin ý kiến nhận xét của chi uỷ nơi cư trú và do đảng viên tự liên hệ để lấy 

ý kiến nhận xét.  

Tổng số đảng viên có lấy phiếu nhận xét trước khi kiểm điểm đảng viên tại 

nơi công tác: Năm 2020: 72 đảng viên/72 đảng viên, bằng 100%; Năm 2021: 74 

đảng viên/74 đảng viên, bằng 100% và năm 2022: 75 đảng viên/75 đảng viên, bằng 

100%. 

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú 

- Tổng số đang viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân 

dân nơi cư trú (Tính đến 31/12/2022): 75 đồng chí. 

- Hầu hết đảng viên được giới thiệu, đều thực hiện tốt việc nêu gương về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người 

cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú. Gương mẫu mực hiện nghĩa vụ công 

dân; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 

định của địa phương nơi cư trú. Trong 03 năm thực hiện Quy định, không có trường 

hợp nào bị đánh giá chưa gương mẫu. 

- Việc tham gia các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp khác do 

cấp uỷ nơi cứ trú triệu tập:  

+ Năm 2020, có 70/72 đồng chí tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp, 

02/72 đồng chí tham gia chưa đầy đủ, không có đồng chí nào không tham gia.  

+ Năm 2021, có 73/74 đồng chí tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp, 

01/74 đồng chí tham gia chưa đầy đủ, không có đồng chí nào không tham gia.  

+ Năm 2022, có 71/75 đồng chí tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp, 

01/75 đồng chí tham gia chưa đầy đủ, không có đồng chí nào không tham gia (03 

đồng chí đảng viên dự bị không được đánh giá do mới kết nạp đảng viên).  

- 100% đảng viên sinh hoạt nơi cứ trú được nhận xét rất tích cực và tích cực 

tham gia góp ý với chi uỷ chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi cứ trú về các công việc của địa 

phương; tham gia các cuộc họp của Nhân dân nơi cư trú, liên hệ với chi uỷ, trưởng 

thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm tình hình và 

phản ảnh ý kiến của Nhân dân. 

- 100% đảng viên và các thành viên gia đình đảng viên tham gia các cuộc vận 

động, phong trào thi đua tại địa phương và có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của đảng viên tại nơi cư trú với tổ chức đảng nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh 

giá đảng viên cuối năm. 



4 
 

- Các đảng viên khi chuyển sang nơi cứ trú khác đều kịp thời báo cáo với cấp 

uỷ nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy 

đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên nhằm 

nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong thực hiện Điều lệ, quy định của Đảng, 

trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; thường xuyên rà 

soát, lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy cơ sở 

và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên đang công tác  về sinh 

hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và Nhân dân nơi cư trú theo đúng quy 

định. 

Đảng viên đã tự nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân 

trong việc giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cứ trú; cơ bản đã phát huy được tính tiên 

phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cũng như trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực 

tiễn của đảng viên đang công tác trong việc đóng góp ý kiến với công việc chung 

của địa phương; gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành 

tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của địa phương; thực hiện tốt các hoạt động xã hội trên địa bàn nơi cư trú. 

Hằng năm, trước khi đánh giá xếp loại đảng viên, trước khi bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, xét công nhận đảng viên chính thức..., đều lấy ý kiến nhận xét, 

đánh giá của chi uỷ nơi đảng viên cư trú làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, 

đảng viên hằng năm và thực hiện công tác cán bộ. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế 

Việc phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác và cấp ủy đảng nơi 

đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên có lúc chưa được 

chặt chẽ; việc thông tin giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng 

viên cư trú có thời điểm chưa thường xuyên liên tục. 

Việc cập nhật danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt nơi cứ trú có lúc 

chưa kịp thời, đầy đủ; việc phân công cấp ủy viên theo dõi đảng viên về sinh hoạt 

nơi cư trú chưa cụ thể; một số ít đảng viên tham dự các kỳ sinh hoạt chưa đầy đủ, 

còn ít tham gia ý kiến, chưa thật sự quan tâm đến các công việc của địa phương.  

2.2 Nguyên nhân 

Do các đồng chí cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc được phân công nhiều nhiệm 

vụ kiêm nhiệm; khối lượng công việc chuyên môn tương đối nhiều nên có ảnh 

hưởng ít nhiều trong việc giữ mối quan hệ với cấp uỷ nơi cứ trú của đảng viên trong 

Chi bộ. 
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IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 213-QĐ/TW, thời gian tới, các 

cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp cơ bản sau: 

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về mục 

đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW, gắn việc thực hiện 

Quy định số 213-QĐ/TW với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và 

đảng viên hằng năm. 

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên để giới thiệu về sinh hoạt tại 

nơi cư trú, đảm bảo 100% đảng viên trong Đảng bộ được giới thiệu về sinh hoạt, 

thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và nhân dân nơi cư trú đúng quy định. Kịp 

thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú biết về số lượng đảng viên đã 

được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị 

khai trừ, xoá tên, xin ra khỏi Đảng. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, quy trình công tác cán bộ và đánh 

giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm. 

V. Kiến nghị đề xuất: Không 

 
Nơi nhận 
- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh (b/c), 
- Các đ/c Đảng ủy viên, 

- Các chi bộ trực thuộc, 
- Lưu: VT, ĐU 

 T/M ĐẢNG UỶ 

 BÍ THƯ 
 

 
 

 
 

 
  Phan Quốc Nghĩa 
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