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Đ Ả N G C Ộ N G SẢN V IỆ T N A M
Quảng Trị, ngày

tháng 6 năm 2019

Sô/1933-cy/BTCTU
V/v tham gia ỷ kiến vào dự thảo
Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi: Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
và đảng ủy trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức
Trung ương Đảng “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, và ý
kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo

Quy định tiêu chỉ đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. y
Ban Tổ chức Tỉnh ủy kính gửi đến các đồng chí dự thảo Quy định nêu trên
và đề nghị các đồng chí quan tâm dành thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến trực
tiếp vào bản dự thảo hoặc bằng văn bản và gửi ý kiến tham gia về Ban Tổ chức
Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên) trước ngày 22/6/2019 để tổng hợp,
hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành./.

Noi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo),
- Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy,
- Phòng TCĐ-ĐV,
- Lưu y p Ban.
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Quảng Trị, ngày

tháng 6 năm 2019

(Dự thảo lần 1)
QUYĐỊNH
về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng khóa x n “về tiếp hạc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới”;
- Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức
Trung ương Đảng “hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ”;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi
bộ trong Đảng bộ tỉnh như sau:

1. Nội dung tiêu chí đánh giá (cổ bảng tiêu chỉ kèm theo)
2. Phương pháp, quy trình đánh giá
- Căn cứ vào nội dung tiêu chí đánh giá của Quy định này, ngay sau kết thúc
phiên sinh hoạt, chi bộ, chi ủy tiến hành chấm điểm. Đối với nhũng chi bộ có ít đảng
viên, không có chi ủy thi chi bộ chấm và thống nhất kết quả; đối với chi bộ có chi ủy
thì chi ủy chấm, thống nhất kết quả và báo cáo với chi bộ tại buổi sinh hoạt kế tiếp.
Chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ với cấp ủy cấp trên trực tiếp hoặc đồng chí
cấp ủy viên được phân công phụ trách chi bộ (nếu có).
- Đồng chí cấp ủy viên cấp ủy cấp trên hoặc các đồng chí được phân công về
dự theo dõi tại phiên sinh hoạt có trách nhiệm thẩm định kết quả chấm điểm và
tham gia ý kiến với chi bộ, chi ủy (nếu có) trước khi chi bộ, chi ủy báo cáo với cấp
ủy câp trên.
- Định kỳ hằng năm sau buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12, chi bộ tổng hợp
kêt quả đánh giá chât lượng sinh hoạt chi bộ trong cả năm (thực hiện trước khi
đánh giá phân loại chi bộ hằng năm), báo cáo cấp ủy cấp trên.
3. x ếp loại chất lượng sinh hoạt
Căn cứ kết quả đánh giá, chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ
được phân loại theo 01 trong 04 mức tương ứng với số điểm như sau:
- Tốt: đạt từ 90 điểm trở lên
- Khá: đạt từ: từ 70 đến dưới 90 điểm
- Trung bình: đạt từ 50 đến dưới 70 điểm
- Kém: đạt dưới 50 điểm.
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Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí
để xem xét đánh giá, xép loại chất lượng chi bộ cuối năm.

4. Tổ chức thực hiện
- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này, định kỳ hằng năm báo
cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước
ngày 15/01 của năm sau liền kề. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,
phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan
hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến tận chi bộ./.
Nơi nhân:
- Ban Tổ chức Trung ương (báo cáo),
- Vụ Địa phương II, BTCTW,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- BTV, BTC các huyện ùy, thị ủy,
thành ủy và đảng ủy trực thuộc.
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
BÍ T H Ư

Nguyễn Văn Hùng

3
Bảng tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ
(Kèm theo Quy định số
-QĐ/TU n g à y .... /6/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT

Nội dung tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ

■iÈẶ. Việc chấp hành giờ giấc sinh hoạt
- Chấp hành nghiêm túc giờ giấc quy định, không có đảng viên
dự họp muộn.
- Có đảng viên dự họp muộn dưới 15 phút.
- Có đảng viên dự họp muộn trên 15 phút.
Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ
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- Đạt 100%.
- Từ 85% đến dưới 100%.
- Dưới 85%.
Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ
3

3.1

Công tác chuẩn bị của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trước khi
sinh hoat: hôi Ý; chuẩn bi nôi dung sinh hoat đúng, đủ theo
hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, có trọng tâm, trọng điểm và gắn
với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(Lưu ỷ: Chi bộ không có chi ủy, không có phó bí thư thì chấm
phần chuẩn bị nội dung).
- Thực hiện đầy đủ 02 nội dung trên
- Chỉ thực hiện 01 trong 02 nội dung trên hoặc thực hiện thứ hai
nhung chưa đầy đủ (đổi với chỉ bộ chỉ có bí thư).
- Không thực hiện.
3.2

Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng
viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ:
- Thông bảo trước cho đảng viên từ 01 ngày trở lên.
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- Thông báo trước cho đảng viên dưới 01 ngày.
- Không thông báo.
Tổ chức sinh hoat chi bô
Thời điểm tổ chức sinh hoạt (ngày sinh hoạt được ấn định, ví dụ
ngày 25 hằng tháng) theo quy định của cấp ủy có thẩm quyền:
- Tó chức đủng quy định.

- Tổ chức chậm dưới 05 ngày.
- Tổ chức chậm trên 05 ngày.

Điểm
tối đa
/CĨỆ/C.
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3.2

Thực hiện đầy đủ các bước và nội dung buổi sinh hoạt chi bộ
(thường kỳ và chuyên đề) theo quy định:
- Thực hiện đầy đủ.

- Thực hiện không đầy đủ, không đúng trình tự.
Phổ biến nội dung Bản tin Tỉnh ủy Quảng Trị hằng tháng và các
3.3

3.4

văn bản chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp can phổ biến đến chi bộ:

3.7
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- Cổ phổ biến nhung chưa kịp thời, đầy đủ
- Không phổ biến.
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Lồng ghép, thực hiện nội dung Diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo
Kế hoạch số 47-KH/TỨ, ngày 22/3/2017 của BTV Tỉnh 'ủy và
đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa
XII ve xây dựng, chỉnh đon Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đấy mạnh học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách H ồ Chí Minh ” sát với tình hình của
chi bộ và đề ra các giải pháp thực biện:

10

10
5

0

Đánh giá đúng tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng
thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; kịp thời định hướng về nhận
thức, tư tưởng cho đảng viên.
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- Thực hiện đầy đủ các nội dung trên.
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- Có đánh giá nhưng chưa kịp thời định nhận thức, tư tưởng cho
đảng viên...
- Không thực hiện
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- Kịp thời, đầy đủ.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trên.
- Chỉ thực hiện 01 trong 02 nội dung trên..
- Khóng thực hiện
3.5

3

3
0

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. Đe ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo
và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên:
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- Thực hiện đầy đủ, tốt các nội dung trên.
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- Thực hiện đầy đủ.
- Thực hiện không đầy đủ các nội dung trên.
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Kết quả lãnh đạo các tổ chức, đoàn thê trong tháng qua (chính
quyền, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội,...):

5

- Lãnh đạo tốt
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- Buông lỏng, không lãnh đạo.
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Biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình
đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, có khuyết điếm
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(nếu cổ):
- Thực hiện đầy đủ các nội dung trên.
- Thực hiện chưa đầy đủ.
- Không thực hiện.
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- Lãnh đạo cổ mặt còn hạn chế.

3.8

Việc đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến trong sinh hoạt: (Sôi
3.9

nổi, thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đúng trọng tâm, trọng điếm,
mang tỉnh xây dựng cao).
- Thực hiện tốt yêu cầu trên.
- Thực hiện nhưng có mặt còn hạn chế (thảo luận chưa sôi nổi;
phát biểu nhưng ngại va chạm; nế nang; chưa thực sự dân chủ...)
- Không cổ thảo luận hoặc có nhưng chưa đủng trọng tâm, trọng
điểm, thiếu tính xây dựng.
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Thời gian sinh hoạt chi bộ:

Yêu cầu: Sinh hoạt (thường kỳ, chuyên đề) phải bảo đảm từ 90
phút trở lên. Nếu kết họp sinh hoạt chuyên để với sinh hoạt chi
bộ thường kỳ tì-ong củng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối
3.10
thiểu 120 phút. Đổi với các chi bộ có từ 3 đến 5 đảng viên thì
thời gian sinh hoạt (thường kỳ, chuyên đề) phải bảo đảm từ 60
phút trở lên; nếu kết họp trong cùng một buổi thì phải bảo đảm
thời gian toi thiếu 90 phút.
- Thực hiện đúng yêu cầu
- Thực hiện đạt 80% yêu cầu.
- Dưới 80% yêu cầu.
3.11
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Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ, rõ ràng; có trình
tự; được lưu giữ, bảo quản tốt:
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- Thực hiện đầy đủ 03 nội dung trên.
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- Thực hiện 02 trong 03 nội dung trên.
- Không thực hiện.
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Công tác điều hành của người chủ trì:

(Điều hành lỉnh hoạt, hiệu quả; có định hướng những nội dung trọng
3.12 tâm đế chi bộ thảo luận; làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm; tạo
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bầu không khỉ dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên phát biểu; tổng
hợp, khái quát những vẩn đề thảo luận thành kết luận của chỉ bộ)
- Thực hiện tốt 05 nội dung trên.
- Thực hiện có mặt còn hạn chế.
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- Thực hiện chưa tốt.

4 : Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng
Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi
bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; Chi ủy,
đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.
- Thực hiện đầy đủ, tốt 03 nội dung trên.
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- Thực hiện có 01 trong 03 nội dung chưa tốt.
- Thực hiện chưa tốt cả 03 nội dung
Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi
bộ kỳ trước
- Đạt 100% yêu cầu đề ra.
- Đạt 70% yêu cầu đề ra.
- Đạt dưới 50%.

0
10
10

10
5
0

10
5
0

Kết thúc sinh hoạt
Chủ trì kết luận và thông qua nội dung biên bản, nghị quyết hoặc
kết luận buổi sinh hoạt:
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- Có kết luận và thông qua

2

- Không kết luận và không thông qua.
Tổng cộng
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