BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỎ CHỨC
_________ __Sổ 4 2

ĐẲNG C Ộ N G SẢN V IỆ T NAM
1
H àN ội, ngày 06 thảng 7 năm 2018

-HD/BTCTW

HƯỚNG DẪN
Lột số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
’UYẻn:

nâng cao chât lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Tô chức Trung
ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:
I. MỰC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùa các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư
chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cùa sinh hoạt chi bộ.
Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất
là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo
tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường
xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
2.
Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ
thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức vả sinh hoạt đảng,
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ
cương, kỷ luật ừong Đảng, bao đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu
trong skill hoạt chi bộ.
3.
Chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đồi mới nội dung sinh hoạt
bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn cùa cấp hên, phù hợp với tình hình, đặc điểm
của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết cùa chi bộ. Mỗi đảng
viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quân lý và bí thư chi bộ phải nêu
cao vai trò tiên phong gương mẫu ừong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống
nhất, tỉnh yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ỵ kiến trong các buổi
sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.
n . NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ
1.2. Cống tác chuẩn bị
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a) Đối với sinh hoại thường kỳ
- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị
quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.
- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất
nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự
kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định nhũng nội dung trọng tâm cần ữao
đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).
- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên
và cấp ùy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi
trước tài liệu sinh hoạt cho dâng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát
biểu ý kiến.
b) Đổi với sinh hoạt chuyên đề
- Hằng năm, chỉ bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tô chưc
thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên ữực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
- Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên
quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó
khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực
tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.
- Bí thư chi bộ ừao đồi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực
hiện chuyên đề với đảng viên đươc phân công, Dự thảo chuyên đề phải được chi
ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

1,2. Cấc bước sinh hoạt chỉ bộ
a) Mở đầu
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).
- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.
- Thông báo tình hình đảng viên: sổ đảng viên có mặt, vắng mặt (cọ lý do,
không có lý đo) .
- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.
b) Tiến hành sinh hoạt
(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ
- Bí thư chi bộ, báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gơi
ý thảo luận.
- Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung ừọng
tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện
nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.
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- Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề
đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cỡi mở, khuyến khích đảng
viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.
(2) Đổi với sinh hoạt chuyên đề
- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yều cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.
- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.
- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức cùa cá nhân đối với chuyên đề
và tác dụng cùa chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị,
địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến đề hoàn thiện dự thảo chuyên để.
- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia
để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ
(chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và bảo cáo
cấp ủy cấp trên trực tiếp.
c) K ết thúc
(1) Đối vơi sinh hoạt thường kỳ
Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yểu sau:
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-

- Tổng hợp .các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu
để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng
viên và quy định thời gian hoàn thành.
- Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp
có thẩm quyền về tầm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.
- Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.
- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.
- Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.
(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề
Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa,
tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần
tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.
Không tồ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghẽp với sinh hoạt chi bộ. Việc
tổ chức sinh họạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi
bộ khỏ khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh
hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sình
hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.
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2. Nội dung sinh hoạt chi bộ
2.1. Đổi với sinh hoạt thường kỳ
Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của
chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính ừị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm
các nội dung chủ yếu sau:
a)

về công tác chính trị, tư tưởng

- Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của
địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù họp chức năng, nhiệm vụ
của chi bộ để phổ biến, trao đổi.
- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bân cùa Đảng, Nhà nước, của cấp
ủy, tổ chức đảng, chỉnh quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.
- Đánh giá tình hình tư tường của đàng viên, quần chúng thuộc phạm vi
lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng
nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.
b)

về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị

- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong
tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn
chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.
- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề
cấp hách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng
cường xây dựng, chỉnh đon Đàng, ngăn chặn, đẩy ỉùi sự suy thoải về tư tưởng
chỉnh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, "tự chuyển hỏa ”
trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-ơr/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đủc, phong cách Hồ Chỉ Minh.
- Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội
dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng
viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ
nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.
- Kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Xác định nhiệm vụ của chí bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ
đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.
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2.2. Bối với sinh hoạt chuyên đề
Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng cùa cấp hên, tình hình, đặc điềm của
chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau;
- về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo hướng dẫn của Trung ưong và cấp ủy, tổ chức đảng cấp ừên.
- về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp
vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nưởc liên quan trực tiếp đến sự lãnh, đạo, chỉ đạo của chi bộ.
- về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sừa chữa các biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính ừị, đạo đức, lối sổng, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" trong chi bộ.

- về công tác xây dựng Đàng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ
quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- về việc

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ
quan, đơn vị, chi bộ.

- về giáo

dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ
quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.
- Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hỉnh chi bộ.

3. Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi
sinh hoạt chì bộ thường kỷ đạt chất lượng gồm:

3.1. Tỷ lệ đăng viên dự sinh hoạt chỉ bộ
Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ hên 85% và không có đảng viên vắng mặt
không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm
(trừ trường hộp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên
trong "lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

3.2. Cồng tác chuẩn bị sinh hoạt chỉ bộ
- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
- Họp chỉ ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) ừước khi
sinh hoạt chi bộ.
- Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đù theo hướng dẫn của cấp ủy
cấp trên; xác định được nội dung ừọng tâm cần ữao đổi, thảo luận để chi bộ
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lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính
cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng dự thào nghị quyết của chi bộ.

3.3. Tổ chức sinh hoat chỉ bô
•

0

- Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của Cấp ủy cỏ thẩm quyền.
- Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ ứieo quy định.
Phương pháp điều hành của người chútrì linh hoạt, hiệu quả.
- Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong thảng; nhắc nhở, phê bình đảng
viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam
kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đẩu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực
hiện chù trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định cùa Đầng và cấp ủy cấp trên
nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).
- Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.
- Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bạo đảm từ 90 phút‘trở lên. Nếu kết họp
sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải
bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phứt. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp
ủy có thầm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.
- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh
hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục
truyền thống cho đảng viên.

3.4. Thực hiện nguyên tẳc tổ chức, sình hoạt đảng
- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chú ừong sinh hoạt chi bộ.
- Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.
- Sinh hoạt bào đảm tính lãnh đạo, tính giảo dục, tính chiến đấu. Cương
quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm,
thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu ữanh.

5.5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ
Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt
kết quả tốt.
*
'
•

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư,
Hướng dẫn này và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo,
hưởng dẫn, cụ thể hóa một số nội dung chù yếu sau:
1. Các tĩnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí
cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đổi với từng loại hình chi bộ theo các mức
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độ (tốt, khá, trung binh, kém) làm cơ sử để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức
đảng cấp trên kiểm tra, giảm sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đàng viên
hằng năm; quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây
dựng đảng các cấp trong việc dự, ứieo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc
phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, định
hướng việc sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cùa
từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương,- cơ quan, đơn vị
ừong từng giai đoạn, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, thiết thực, hiệu quả.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Ban Bí thư tại
Kết luận số 18-KL/TW để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý
nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sính hoạt chi bộ. Thường
xuyên cùng cổ, kiện toần, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ;
tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh
hoạt cho chi ủy, bí thư chi bộ; lộp thời.nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có nhiều
giải pháp đổi mối, sáng tạo, đạt kết quà tốt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.
3. Các cấp ứỷ, tồ chức đảng lấy kết quà nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ là một tiều chí quan trọng để đánh' giá, xểp loại chất lượng tổ. chức đàng,
đảng viên; hằng năm, phải sơ kết, tổng kết việc nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ gẳn vởi sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng để rút kinh nghiệm và
báo cáo cấp trên theo phân cấp. Các tình ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trang
ương báo cảo kểt quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về Ban Tổ chức
Trung ương trưdc ngày 01/4 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư.
Hưóng d.ln này thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012
của Ban Tổ chức Trung ương. Trong quá ừỉnh thực hiện, nếu có vướng mắc,
các cấp ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.
K/T TRƯỞNG BAN

Nơi nhăn:
- Bộ Chính trị, Bán B í thư (để báo cáo),
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- Các ban đảng Trung ương,
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương,
- Các vụ, cục, đơn v ị thuộc Ban Tồ chức
Trưng ương,
-L ư u V P .V ụ C SĐ
a

m

a

a

m

Nguyễn Thanh Bình

VẪN PHÒNG TÌNH ƯỶ
SỐ 674-BS/VPTƯ

Nơi nhân:
- CácBCS Eừng, Đàng đoàn,

- CáchanĐảng.Vatặôog Ttnhủy,
- Huyẹn, thị, thaih ủy.Đảng ùy trục thuộc Hnhùy,
- Các đống chí Tlnhủyviẽn,
- Luu Văn phòng Tinh uỳ.
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