ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ&TCCN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 02 năm 2017
*
Số 21 -CV/ĐU
V/v thực hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ của đảng viên
và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Cấp ủy các chi bộ
Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về
“Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”;
Căn cứ Quy định số 288-QĐ/TW ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư
quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài;
Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Ban Tổ
chức Trung ương thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07 tháng 02 năm 2014
của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước
ngoài;
Căn cứ Công văn số 193-CV/ĐUK ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối về báo cáo tình hình cán bộ đi ra nước ngoài và quan hệ
gia đình có liên quan với tổ chức, cá nhân nước ngoài;
Căn cứ Quy định số 266-QĐ/ĐU ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường
vụ Đảng ủy về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ chương trình số 81-CTr/UBKT.ĐUK về việc kiểm tra, giám sát năm
2017 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối,
Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm
nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
1. Đối với cán bộ là đảng viên giữ chức vụ từ trưởng đơn vị trở lên thực hiện
đầy đủ Ban kê khai cá nhân về việc đi ra nước ngoài, quan hệ gia đình có liên quan
với tổ chức, cá nhân nước ngoài (theo mẫu) có sự xác nhận của Bí thư chi bộ và
duyệt của Ban thường vụ Đảng ủy (Thông qua Văn phòng Đảng ủy chậm nhất 31/12
hàng năm).
2. Yêu cầu tất cả đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ trường thực hiện đầy đủ
báo cáo trước khi đi nước ngoài, báo cáo tình hình, kết quả công tác, học tập ở nước
ngoài (theo mẫu) có sự đồng ý của Bí thư chi bộ và nộp lại Văn phòng Đảng ủy.
3. Văn phòng Đảng ủy mở sổ đi nước ngoài của đảng viên và lưu tại Văn
phòng, báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.
4. Đề nghị Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ tham mưu cho Hiệu trưởng Quyết định
cử cán bộ viên chức là đảng viên đi nước ngoài khi đã thực hiện đầy đủ mục 2 nêu
trên và có sự đồng ý bằng văn bản của Bí thư chi bộ.
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Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới, và
phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm
2017, Ban thường vụ Đảng ủy đề nghị các đồng chí chi ủy chi bộ triển khai, quán
triệt đến toàn thể đảng viên của chi bộ và thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy
thông qua Văn phòng Đảng ủy.
Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm nhắc nhở đảng viên, cấp ủy chi bộ thực
hiện nghiêm quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở
nước ngoài. Kết hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu Ban thường vụ Đảng
ủy báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối theo đúng
quy định.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy viên;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký)

Đỗ Văn Dũng
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ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh ngày

tháng

năm 2017

BAN KÊ KHAI CÁ NHÂN
Về việc đi ra nước ngoài, quan hệ gia đình
có liên quan với tổ chức, cá nhân nước ngoài
__________
1. Họ và tên:.......................................................................... ; Ngày sinh:....................................
2. Chức vụ:
- Đảng:............................................................................................................................. ........................
- Chính quyền: ....................................................................................................................................
- Đoàn thể: ................................................................................................................ ............................
3. Tình hình đi nước ngoài và các quan hệ của bản thân với nước ngoài
(thời gian kê khai từ 01/01 đến 31/12 hàng năm, dùng cho trưởng đơn vị trở lên)
- Số lần ra nước ngoài bằng nguồn kinh phí của:
+ Ngân sách Nhà nước: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi số lần đi nước ngoài được ngân sách Nhà nước hoặc cơ quan hỗ trợ một
phần hoặc toàn bộ kinh phí)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

+ Tổ chức, cá nhân trong nước hỗ trợ: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi số lần đi nước ngoài được tổ chức, cá nhân trong nước hỗ trợ một phần
hoặc toàn bộ kinh phí)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..........................

+ Tổ chức, cá nhân ngoài nước hỗ trợ: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi số lần đi nước ngoài được tổ chức, cá nhân ngoài nước hỗ trợ một phần
hoặc toàn bộ kinh phí)
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ......................................................
.........................................................................................................................................................................................
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+ Bản thân tự túc: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi số lần đi nước ngoài bản thân tự túc 100% kinh phí, nước nào, mục
đích,...)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Được nước ngoài tặng huân chương, huy chương, học hàm, học vị hoặc các
danh hiệu khác: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi các lần được tặng, thời gian, lý do,...)
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Nhận làm thành viên cho các tổ chức nước ngoài: Không có
Có (ghi rõ thời gian làm thành viên từ năm nào đến năm nào...)

(đánh dấu X)

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Cho nước ngoài thuê nhà, đất: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi rõ lượng nhà, đất cho thuê, mục đích thuê, thời gian)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Được nước ngoài liên doanh, liên kết vốn dưới mọi hình thức:
Không có (đánh dấu X)
Có (ghi số lần nước ngoài liên doanh, liên kết vốn đầu tư,...)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Nội dung khác liên quan đến nước ngoài
4. Quan hệ gia đình có liên quan đến tổ chức, cá nhân nước ngoài
- Có vợ hoặc chồng, con được nước ngoài mời đi tham quan, du lịch, hội thảo,
nghiên cứu, học tập, chữa bệnh ở nước ngoài: Không có
(đánh dấu X)
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Có (ghi tổng số lần vợ hoặc chồng, con được mời, lý do, thời gian)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Có vợ hoặc chồng, con du học tự túc ở nước ngoài: Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi tổng số người đã và đang du học tự túc, ngành, trường, thời gian....)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi rõ năm đã hoặc sẽ kết hôn với người nước nào, hiện ở đâu....)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Có cha mẹ ruột, cha mẹ vợ hoặc chồng, con định cư ở nước ngoài:
Không có
(đánh dấu X)
Có (ghi địa chỉ cư ngụ tại nước định cư, nghề nghiệp, thời gian....)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- Nội dung khác liên quan đến nước ngoài
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Người kê khai

DUYỆT CỦA BTV ĐẢNG ỦY
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ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 201

*

BÁO CÁO TRƯỚC KHI ĐI NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: - Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Chi bộ ……………
- Tôi tên là: ................................................................................................................
- Đơn vị công tác: ......................................................................................................
- Ngạch: .....................................................................................................................
- Mã ngạch: .................................................................................................................
- Chức vụ: ..................................................................................................................
- Ngày vào Đảng: .......................................................................................................
- Ngày chính thức: ......................................................................................................
- Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:........................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
....................................................................................................................................
- Điện thoại liên lạc: .................................................................................................
- Email: ......................................................................................................................
- Nơi học tập, công tác ở nước ngoài: .......................................................................
....................................................................................................................................
- Mục đích: ................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Nguồn kinh phí: .......................................................................................................
- Thời gian lưu trú tại nước ngoài: ............................................................................
- Kế hoạch làm việc: .................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Nay tôi làm Báo cáo kế hoạch đi nước ngoài, tôi xin cam đoan chấp hành
mọi quy định, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với
trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Trân trọng!
Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

Người báo cáo

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH – CĐ & TCCN
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 201

*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC, HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: - Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Chi bộ ……………
- Tôi tên là: .................................................................................................................
- Đơn vị công tác: .......................................................................................................
- Chức vụ: ...................................................................................................................
- Ngày vào Đảng: ........................................................................................................
- Ngày chính thức: .......................................................................................................
- Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:.........................................................................................
- Nơi học tập, công tác ở nước ngoài: ........................................................................
. ....................................................................................................................................
- Mục đích: .................................................................................................................
- Thời gian lưu trú tại nước ngoài: ..............................................................................
.....................................................................................................................................
- Nguồn kinh phí: ........................................................................................................
- Ngày về nước: .........................................................................................................
NỘI DUNG CÁC VIỆC ĐÃ LÀM (Trong thời gian ở nước ngoài)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: .................................................................................
.....................................................................................................................................
Người báo cáo
Ý KIẾN CỦA CHI BỘ

