
 

 

 

 

 

 Kính gửi: Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 

  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp yêu cầu các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số 

nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

1. Các cấp ủy đảng cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt 

động sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch Quý I/2022, thực hiện đầy đủ, kịp 

thời ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động. Lãnh đạo Ban 

chấp hành công đoàn phối hợp với Ban giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động 

năm 2022. 

2. Thực hiện Quy định số 08 - QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ: 

- Đối với các chi bộ cơ sở: Sau khi tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh 

hoạt chuyên đề, hoàn thiện bảng chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt gửi về 

Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức). 

- Đối với đảng ủy cơ sở: Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sinh hoạt định kỳ, 

hoàn thiện bảng chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên 

đề gửi về Đảng ủy cơ sở theo đúng quy định. 

 3. Đảng ủy Khối dự kiến phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý 

luận chính trị hệ tại chức vào tháng 4/2022. Đề nghị các đơn vị rà soát và tiếp tục 

đăng ký gửi danh sách về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 28/2/2022.  

4. Thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng và chương trình đào tạo và bồi dưỡng năm 

2022, Đảng ủy Khối dự kiến mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp Bồi dưỡng đảng 

viên mới đầu tháng 3/2022 đề nghị các tổ chức đảng đăng ký danh sách quần chúng 

ưu tú về  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  trước ngày 20/02/2022. 

5. Một số Đảng ủy chưa gửi Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 

2022 và Chi bộ cơ sở chưa gửi Chương trình công tác năm 2022, yêu cầu gửi về 

Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trước ngày 20/02/2022, đồng thời triển khai thực hiện 

theo đúng Chương trình đã xây dựng.  

Nhận được công văn này, yêu cầu các đảng uỷ, chi bộ cơ sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện.  
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