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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 587-KL/TU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2014 

 

 

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về các giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 
------ 

 
 

Tại phiên họp ngày 09/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã 
nghe và cho ý kiến Báo cáo Chuyên đề về “cải tiến và nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ” của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến 
tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: 

1- Thực trạng tình hình sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua 

 Trong thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn nội dung, phương pháp và tháo gỡ một số vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ; 
tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm để bàn cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ 
trong từng loại hình tổ chức Đảng. Nhờ vậy, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ từng 
bước được cải tiến về phương pháp và nội dung, chất lượng từng bước được 
nâng lên; từ đó đã góp phần lãnh đạo các mặt của địa phương, đơn vị ngày càng 
tốt hơn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, còn không ít chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt không 
tốt, một số đồng chí lãnh đạo địa phương, thủ trưởng, giám đốc cơ quan, đơn vị 
còn vắng sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt không ít nơi còn thấp do khâu 
chuẩn bị chưa tốt, nội dung còn lúng túng; sinh hoạt chi bộ ở khối cơ quan hành 
chính sự nghiệp còn lẫn lộn giữa công tác chuyên môn và công tác đảng. Không 
khí dân chủ trong nội bộ có nơi chưa được phát huy đúng mức, nhất là tinh thần 
đấu tranh tự phê bình và phê bình, sức chiến đấu của chi bộ nhiều nơi còn yếu; 
có nơi sinh hoạt chi bộ chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và nội dung đã đề ra; ở 
không ít chi bộ, đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến, nhất đảng viên mới kết 
nạp, đảng viên trẻ; từ đó, đã hạn chế chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

2- Nội dung và giải pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ trong thời gian tới 

2.1. Nội dung: 

- Cải tiến sinh hoạt chi bộ trọng tâm là cải tiến về phương pháp, cách thức 
tiến hành, từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức, điều hành họp và sau kỳ họp chi bộ. 
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- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cốt lõi là tập trung cải tiến nội 
dung và nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm từ chi ủy, đến đồng chí bí thư 
chi bộ và tập thể đảng viên chi bộ. 

Đây là 02 khâu mấu chốt, tạo đột phá trong nội dung sinh hoạt chi bộ, 
nhằm bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong quá trình sinh 
hoạt chi bộ; sao cho qua mỗi lần sinh hoạt chi bộ sẽ nâng cao trình độ, nhận 
thức, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị của đảng viên; nội bộ chi bộ đoàn kết 
hơn, trách nhiệm nâng cao hơn, đảng viên phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo của 
mình đối với quần chúng, nhân dân. 

2.2. Giải pháp: Để cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần 
chú ý thực hiện các giải pháp sau: 

- Trước hết phải duy trì thật nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ. 

- Phát huy đúng mức trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí 
thư chi bộ trong khâu chuẩn bị nội dung, gợi ý và thông báo trước những vấn đề 
cần tập trung thảo luận để đảng viên chuẩn bị ý kiến trong sinh hoạt chi bộ. 
Trong đó, chuẩn bị tốt nội dung là khâu rất quan trọng, phải bám sát chức năng, 
nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nhiệm vụ 
trọng tâm của địa phương, đơn vị để bàn bạc, thảo luận.  

Sinh hoạt chi bộ bao gồm: Sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. 

+ Về sinh hoạt định kỳ: Phải bảo đảm được những nội dung sau: 

* Cung cấp thông tin thời sự, chú ý chọn những nội dung cần thiết để phổ 
biến cho đảng viên. Tùy theo tính chất và yêu cầu cụ thể, Ban Tuyên giáo cấp ủy 
cấp trên cần chọn những nội dung cần thông tin để biên tập lại, tập trung những 
vấn đề cốt lõi, để chi ủy sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hoặc tổ chức bồi 
dưỡng đội ngũ báo cáo viên để tổ chức sinh hoạt trong chi bộ. 

* Chi bộ phải bàn công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; trước hết 
phải làm tốt công tác tư tưởng, cần đánh giá diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình 
cảm của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ quan, đơn vị và địa 
phương; đồng thời, rà soát, đánh giá lại vai trò trách nhiệm để nhắc nhở đảng 
viên phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo 
quần chúng. 

* Ngoài ra, đối với các chi bộ khu phố, thôn, cần chú ý lựa chọn những 
vấn đề sát sườn với đời sống của nhân dân, theo chức năng và phạm vi trách 
nhiệm của mình, tập trung vào những việc cụ thể, bức xúc để bàn giải pháp lãnh 
đạo tháo gỡ, nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn lợi ích thiết thực của nhân dân 
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trên địa bàn; như bàn các biện pháp giảm nghèo, giảm tai nạn giao thông, ma 
túy, các biện pháp để xây dựng khu phố văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng nông 
thôn mới… Đối với các chi bộ trong các loại hình khác, cần phải phân biệt rõ 
nội dung chuyên môn và công tác đảng; chi bộ kiểm điểm trách nhiệm trong 
việc lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và 
góp ý các giải pháp để người đứng đầu cơ quan, chuyên viên tổ chức triển khai 
thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

* Khi kiểm điểm kết quả thực hiện phải bám sát nghị quyết của kỳ sinh 
hoạt trước; đồng thời, khi đề ra nghị quyết trong thời gian tới, phải nêu công 
việc rất cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ thời gian, tiến độ hoàn 
thành, chú ý chọn những việc vừa sức để chi bộ thực hiện đạt kết quả. Không 
nên đề ra quá nhiều việc hoặc nêu việc chung chung. 

+ Về nội dung sinh hoạt chuyên đề: Tùy tình hình thực tế của chi bộ để 
lựa chọn chuyên đề sao cho phù hợp hoặc nhằm lãnh đạo giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phải phát huy đúng mức hơn nữa trách nhiệm của đảng viên.  
Trước hết mỗi đảng viên phải nghiêm túc tham gia sinh hoạt chi bộ, phải 
nghiên cứu sâu kỹ những vấn đề chi ủy, bí thư chi bộ gợi ý để chuẩn bị và 
tham gia phát biểu ý kiến; phát huy đúng mức tinh thần đấu tranh tự phê 
bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. 

- Phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Trước hết là 
phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; bí thư chi bộ, người chủ trì phải có 
phong cách dân chủ, gợi mở vấn đề để tạo điều kiện cho đảng viên phát biểu; 
biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đảng viên, tập hợp ý kiến của đảng viên 
nhất là những ý kiến khác nhau để đưa ra thảo luận trước tập thể, sao cho nghị 
quyết chi bộ thực sự là kết tinh trí tuệ tập thể của chi bộ. Đồng thời, phải nêu 
cao tính chiến đấu trong chi bộ, phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện 
lệch lạc về tư tưởng, về quan điểm và những việc làm sai trái, tiêu cực, không 
nể nang, e dè. Cần tiến hành tốt hoạt động chất vấn trong Đảng theo quy chế đã 
ban hành. 

- Sau khi họp chi bộ, quá trình triển khai phải gắn với kiểm tra kết quả 
thực hiện nghị quyết chi bộ đã đề ra. 

- Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy 

các chi bộ.  
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3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các 
ban của Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ 6 tháng/1 lần có 
sơ kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./- 

 

Nơi nhận:                                        
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  
  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
(đã ký, đóng dấu)  

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


