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hiện nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy giao về việc xây dựng các quy
ctỊnii về chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các loại
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'định hiện hành của Trung ương và tình hình hoạt động hiện nay của các chi bộ trực
T7thuộc đảng ủy cơ sở trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trong các doanh nghiệp
/

CQ tô chức đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu dự thảo các Quy định của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy: 1) về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
cơ quan; 2) về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các đơn
vị sự nghiệp; 3) về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong
doanh nghiệp nhà nước (cổ các bản dự thảo kèm theo).
Đe đảm bảo chất lượng, nâng cao tính khả thi khi được ban hành, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng trực thuộc
tham gia, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo các quy định và gửi ý kiến tham gia, đóng
góp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31/ 10/2018 để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo
các quy định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành./.

Nơi nhân:

K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo),
- Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy,
- Phòng TCĐ-ĐV,
- Lưu VP Ban.
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Dự thảo

QUY Đ ỊN H
chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thu Trung
ương Đảng khóa XI vê “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chỉ bộ cơ sở cơ quan
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở cơ quan như sau:
I- CHỨC NĂNG
Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn thể trong
cơ quan thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; tham gia lãnh đạo xây dựng và
thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; xây
dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện.
II- NHIỆM VỤ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao
tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo
đúng đường lối, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế
hoạt động của chi bộ và cơ quan.
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát
huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu,
đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề liên quan; đẩy mạnh
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc để nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác.
Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền
làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn
thể chính trị - xã hội; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách
nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Phối họp với lãnh đạo cơ quan quan tâm
chăm lo đời sông vật chât, tinh thân, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và người lao động.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác tự vệ, giữ gìn trật
tự an toàn trong cơ quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đề cao tinh
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thần cảnh giác, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của
Nhà nước và của cơ quan.
2. Lãnh đạo công tác tư tưởng
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Phát huy truyền thống yêu
nước, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, họp tác và giúp đỡ lẫn nhau; xây
dựng môi trường văn hóa, văn minh công sở.
Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành
nghị quyết, chỉ thị và văn bản của các cấp ủy đảng; thực hiện nền nếp việc bồi
dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, giáo
dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm
vụ của cơ quan. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và người lao động để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề
xuất cấp ủy cấp trên giải quyết.
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong
cơ quan đấu tranh chống các quan điếm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái với
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động
phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám
sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thê và
của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chống tư
tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, bảo thủ và các tệ nạn xã hội.
3. Lãnh đạo công tác tố chửc, cán bộ
Tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức,
bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ và quy chế hoạt động của cơ quan.
Thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy
trình, thủ tục quy định. Tích cực tham gia tạo nguồn cán bộ tại chỗ và chuấn hóa
về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có uy tín để bầu giữ
chức vụ chủ chốt các đoàn thể trong cơ quan; tham gia ý kiến lựa chọn, giới thiệu
cán bộ vào các cơ quan lãnh đạo ở cấp trên khi được yêu cầu. Lãnh đạo thực hiện
tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là lãnh đạo cơ quan.
Đe xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tố chức và cán
bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.
4. Lãnh đạo các đoàn thế
Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, đối mới
phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng pháp
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luật và điều lệ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, hội viên; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tham gia xây dựng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.
5. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững
mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội
ngũ đảng viên. Chủ động đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan.
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tố chức và sinh hoạt đảng, nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền
nếp và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo,
tính giáo dục và tính chiến đấu; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thế hiện tốt vai trò, tính tiên
phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo
điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ
về mọi mặt.
Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và
tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện việc giới thiệu
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ thôn, bản, khu
phố và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác
đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng nặm; biếu dương, khen
thưởng những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm, kịp thời
những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ, quy định, nghị quyết của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, hoạt
động có hiệu quả, là trung tâm đoàn kết, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
Định kỳ hằng năm, chi uỷ tố chức hội nghị đê quần chúng tham gia góp ý về vai trò
lãnh đạo của chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện công tác kiêm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ
Đảng và hướng dẫn của đảng ủy và uỷ ban kiếm tra đảng ủy cơ sở. Phối họp với các
tổ chức đảng trên địa bàn có đảng viên đang cư trú thực hiện các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.
Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, năm, quý; thực
hiện chế độ báo cáo với đảng uỷ cơ sỏ' theo quy định.
Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triến đảng viên bảo đảm về tiêu chuấn và
quy trình; thực hiện thu, nộp dảng phí đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. .
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III- CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
1. Đối vói thủ trưởng cơ quan
Chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) (sau đây viết tắt là chi
ủy) bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm, quyền
hạn được giao; thủ trưởng cơ quan bảo đảm và tạo điều kiện để chỉ ủy thực hiện Quy
định này. Chi ủy cơ quan thường xuyên phản ánh với đảng ủy cơ sở và lãnh đạo cơ
quan ý kiên của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính
sách, chế độ trong cơ quan.
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội chi bộ) và đột xuất khi có
yêu cầu, thủ trưởng cơ quan báo cáo với chi ủy về tình hình thực hiện các mặt công
tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan; chỉ ủy tổ chức để chi bộ
thảo luận, ban hành nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng
viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện.
Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ
chức đảng khi đế xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong cơ
quan. Khi chỉ ủy và thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng cơ quan
quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời chỉ ủy
và thủ trưởng cơ quan cùng báo cáo lên cấp trên có thấm quyền xem xét, quyết định.
2. Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, chỉ nỷ làm
việc với các đoàn thế trong cơ quan, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
IV- TỔ CHỨC THựC HIỆN
Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện Quy định này.
Các Ban đảng và Văn-phòng Tỉnh uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đế-hướng
dẫn, kiếm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo
dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong quá
trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ (qua Ban Tố chức Tỉnh uỷ) đế xem xét, giải quyết.
Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, các chi
bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cơ quan tố chức thực hiện. Quy định này có hiệu lực
từ ngày ký và phố biến đến các chi bộ./.
Nơi nhân:

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PHÓ BÍ THƯ

V ự

VUitl

XX,

Các Ban đảng và VP Tỉnh uỷ,
- BTV các huyện uỷ, thị uỷ,
thành uỷ, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.
-

Pham Đức Châu

TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
*
Sô

ĐẢNG CỘNG
SẢN
VIỆT NAM
•
________•_________
Quảng Trị, ngày

tháng 10 năm 2018

-QĐi/TU

Dự thảo

QUY ĐỊNH
chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của chi bộ
trực thuộc đảng ủy co* sở trong các đơn vị sự nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thu Trung
uơng Đảng về “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự
nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp như sau:
I- CHỨC NĂNG
Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học,
bệnh viện, các trung tâm, ban quản lý, đài truyền thanh, truyền hình,....) là hạt
nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ,
công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; xây chi bộ và
đơn vị vững mạnh toàn diện.
II- NHIỆM VỤ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu
quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ của cơ
quan, đơn vị đối với Nhà nước. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của cán bộ, đảng viên viên chức và người lao động.
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động giám sát mọi hoạt
động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng
cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của
cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí, trù dập và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong
tuyển sinh, đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, quản lý, nghiên cứu
khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thê thao...
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Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh
chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc
gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.
2. Lãnh đạo công tác tư tưởng
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Phát huy truyền thống yêu
nước, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; xây
dựng môi trường văn hóa, văn minh công sở.
Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành
nghị quyết, chỉ thị và văn bản của các cấp ủy đảng; thực hiện nền nếp việc bồi
dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, giáo
dục cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đơn vị.
Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao
động đế giải quyết theo thấm quyền hoặc đề xuất cấp ủy cấp trên giải quyết.
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị đấu
tranh chống các quan điếm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng, chống
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyến hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát
của tố chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể và của nhân dân
về phấm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cơ hội, thực
dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, bảo thủ và các tệ nạn xã hội.
3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
Tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức,
bộ máy; sắp xếp, bố trí cán bộ và quy chế hoạt động của đơn vị.
Thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy
trình, thủ tục quy định. Tích cực tham gia tạo nguồn cán bộ tại chỗ và chuẩn hóa
về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và
người lao động; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, có uy tín để bầu giữ chức vụ chủ
chốt các đoàn thế trong đơn vị; tham gia ý kiến lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào các
cơ quan lãnh đạo ở cấp trên khi được yêu cầu. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương bí
thư chi bộ đồng thời là lãnh đạo đơn vị.
Đe xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán
bộ của đơn vị thuộc thấm quyền của cấp trên.
4. Lãnh đạo các đoàn thể
Lãnh đạo các đoàn thế trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới
phưong thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng pháp
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luật và điều lệ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, hội viên; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức và người
lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
được giao.
Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động
tham gia xây dựng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.
5. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững
mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội
ngũ đảng viên. Chủ động đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị.
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tố chức và sinh hoạt đảng, nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền
nếp và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo,
tính giáo dục và tính chiến đấu; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện tốt vai trò, tính tiên
phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo
điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ
về mọi mặt.
Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và
tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện việc giới thiệu
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ thôn, bản, khu
phố và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác
đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; biểu dương, khen
thưởng những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm, kịp thời
những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ, quy định, nghị quyết của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, hoạt
động có hiệu quả, là trung tâm đoàn kết, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
Định kỳ hằng năm, chi uỷ tố chức hội nghị đế quần chúng tham gia góp ý về vai trò
lãnh đạo của chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ
Đảng và hướng dẫn của đảng ủy và uỷ ban kiếm tra đảng ủy cơ sở. Phối hợp với các
tố chức đảng trên địa bàn có đảng viên đang cư trú thực hiện các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương.
Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, năm, quý; thực
hiện chế độ báo cáo với đảng uỷ cơ sở theo quy định.
Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên bảo đảm về tiêu chuẩn và
quy trình; thực hiện thu, nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
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III- CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
1. Đối với thủ trưởng đơn vị.
Chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) (sau đây viết tắt là chi
ủy) bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn
được giao; thủ trưởng đơn vị bảo đảm và tạo điều kiện để chi ủy thực hiện Quy định
này. Chỉ ủy đơn vị thường xuyên phản ánh với đảng ủy cơ sở và lãnh đạo cơ quan ý
kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế
độ trong đơn vị.
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội chi bộ) và đột xuất khi có
yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo với chỉ ủy về tình hình thực hiện các mặt công
tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của đơn vị; chi ủy tổ chức đế chi bộ thảo
luận, ban hành nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên,
quần chúng trong đơn vị thực hiện.
Bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tố
chức đảng khi đế xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn
vị. Khi chi ủy và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết
định theo thấm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời chi ủy và thủ
trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thấm quyền xem xét, quyết định.
2. Đối với các đoàn thể chính tri - xã hôi.
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ
(đồng chí bí thư chi bộ nơi không có cấp ủy) làm việc với các đoàn thế, nắm tình
hình hoạt động của từng đoàn thế để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
•

«

IV- TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy (có liên quan) có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy
định này.
Các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng
dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo
dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong quá
trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ (qua Ban Tố chức Tỉnh uỷ) để xem xét, giải quyết.
Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, các chi
bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện. Quy
định này có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến các chi bộ./.
Nơi nhân:
- Ban Tổ chức TW, T báo cáo
- Vụ địa phương II, -1
- Các Ban đảng và VP Tỉnh uỷ,
- BTV các huyện uỷ, thị uỷ,
thành uỷ, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
PH O BÍ TH Ư

Phạm Đức Châu

TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
,
Số

*

ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT
NAM
•
•
_____
Quảng Trị, ngày

thảng 10 năm 2018

-QĐi/TU

Dự thảo

QUY ĐỊNH
chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp
Nhà nước (Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,
- Căn cứ Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khóa X "ve chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chỉ bộ cơ sở trong doanh
nghiệp nhà nước”,
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI,
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước như sau:
I- CHỨC NĂNG
Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước là hạt nhân
chính trị, lãnh đạo các phòng, ban, phân xưởng, đơn vị sản xuất...trong doanh
nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên;
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng chi bộ trong
sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân
vững mạnh.
II- NHIỆM VỤ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị
đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham
gia với đảng uỷ cơ sở về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp.
Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của
cán bộ, đảng viên, người lao động và các đoàn thể, thực hiện công khai, minh bạch
về kế hoạch và kết quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi
nhuận, tiên lương, tiên thưởng; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí và các biêu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sông vật chất và tinh thần cho cán
bộ, đảng viên và người lao động.
Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp
theo đúng đường lôi, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, nhiệm Vụ quốc phòng toàn
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dân, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn trong doanh nghiệp, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo
vệ tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp.
2. Lãnh đạo công tác tư tưởng
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh
trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Phát huy truyền thống yêu nước, xây
dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, ý thức cần kiệm, gắn bó, hợp tác, thương
yêu, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp.
Phô biến, quán triệt, tố chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành
nghị quyêt, chỉ thị và văn bản của các cấp ủy đảng; thực hiện nền nếp việc bồi
dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vận
động cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của doanh nghiệp.
Động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực học tập nâng cao
trình độ về mọi mặt; rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường
giai cấp công nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phát huy
tính chủ động, sáng tạo trong lao động. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của
cán bộ, đảng viên và người lao động để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất
cấp ủy cấp trên giải quyết.
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp đấu
tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái,
gia trưởng, bảo thủ, những hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ,
thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Chủ động phòng, chống
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi những
biêu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
Lãnh đạo thực hiện công tác tố chức, cán bộ đảm bảo tiêu chuấn, quy trình và
thấm quyền được phân cấp của doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ
đồng thời là lãnh đạo doanh nghiệp. Tham gia xây dựng quy hoạch, sap xếp tổ
chức bộ máy, quy chế, quy định về công tác cán bộ của doanh nghiệp
Đe xuất, tham gia ý kiến với cấp trên trong việc xem xét, quyết định về công
tác tố chức, cán bộ của doanh nghiệp do cấp trên quản lý.
4. Lãnh đạo các đoàn thể
Lãnh đạo các đoàn thế trong doanh nghiệp xây dựng tố chức vững mạnh,
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể;
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát
huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động, nâng cao chất lượng
hoạt động của các đoàn thế, đấy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ được giao.
•

Lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao
động tham gia xây dựng, bảo vệ chủ trưcmg, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp.
5. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững
mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội
ngũ đảng viên. Chủ động đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các
biểu hiện tiêu cực khác trong doanh nghiệp và trong xã hội.
Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc
tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và chú
trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục
và tính chiến đấu; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên thể hiện tốt vai trò tiền phong, gương
mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện đế đảng
viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện
cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện việc giới thiệu đảng
viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ thôn, bản, khu phố và
gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác đánh giá
chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; biếu dương, khen thưởng kịp thời
những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm, kịp thời những cán
bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ, pháp luật của Nhà nước.
Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Chú trọng đối tượng là
đoàn viên thanh niên, lao động trực tiếp và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên
môn, nghiệp vụ.
Xây dựng cấp uỷ và bí thư chi bộ đảm bảo tiêu chuân về phấm chất, năng
lực, hoạt động có hiệu quả, là trung tâm đoàn kết, được đảng viên và quần chúng
tín nhiệm. Định kỳ hằng năm, chi uỷ tổ chức hội nghị để quần chúng tham gia góp
ý về sự lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ
Đảng và hưóng dẫn của đảng ủy và uỷ ban kiếm tra đảng ủy cơ sở. Phối họp với các
tổ chức đảng trên địa bàn có đảng viên đang cư trú thực hiện các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.
Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, năm, quý; thực
hiện chế độ báo cáo với đảng ủy cơ sở theo quy định.
Thực hiện thu, nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
III- CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
1. Đối vói lãnh đạo đơn vị
Chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) (sau đây viết tắt là chi
ủy) lãnh đạo tạo sự đồng thuận trong đơn vị đế lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện
trách nhiệm, quyền hạn được giao. Định kỳ thông báo với lãnh đạo đơn vị ý kiến của
cán bộ, đảng viên, quần chúng về -việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp và các
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chế độ, chính sách của doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm bảo
đảm và tạo điều kiện để chi ủy thực hiện Quy định này.
Định kỳ (hằng tháng, quý, 6 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, lãnh
đạo doanh nghiệp báo cáo với chi ủy về tình hình thực hiện các mặt công tác và
những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của doanh nghiệp. Chi ủy tổ chức để chi bộ thảo
luận, ban hành nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo cán bộ, đảng
viên, quần chúng trong doanh nghiệp thực hiện.
Bí thư chi bộ, lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước tổ chức
đảng về to chức và hoạt động của chi bộ, các đoàn thế chính trị - xã hội trong doanh
nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, vi
phạm chính sách, pháp luật, vi phạm các chính sách đối với người lao động và các
tiêu cực khác.
Khi chi ủy và lãnh đạo doanh nghiệp có ý kiến khác nhau về thực hiện nhiệm
vụ chính trị thì lãnh đạo doanh nghiệp quyết định theo quyền hạn và chịu trách
nhiệm về quyết định đó; có ý kiến khác nhau về công tác to chức, cán bộ và các
nhiệm vụ khác thì đảng viên phải chấp hành nghị quyết của chi bộ và thuyết phục
các thành viên khác cùng thực hiện. Neu vẫn chưa thống nhất thì các bên đồng thời
báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
2. Đối vói các đoàn thể
Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, chi ủy làm
việc với các đoàn thế trong doanh nghiệp, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn
thế để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
IV. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy (có liên quan) có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện Quy
định này.
Các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng
dẫn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo
dõi, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong quá trình
thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) để xem xét, giải quyết.
Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, các chi
bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Quy định
này có hiệu lực từ ngày ký và phố biến đến các chi bộ./.
Nơi nhân:
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- Các Ban đảng và VP Tỉnh uỷ,
- BTV các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu VPTƯ.
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