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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp nghe các Tổ chỉ đạo Đại hội điểm và các Tổ kiểm tra công tác 
chuẩn bị Đại hội báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và công tác 

chuẩn bị Đại hội của các cấp ủy Đảng
---------

Chiều ngày 01/4/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nghe các Tổ chỉ đạo Đại hội điểm và các Tổ kiểm tra 
công tác chuẩn bị Đại hội báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và công 
tác chuẩn bị Đại hội của các cấp ủy Đảng. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí 
thành viên các Tổ chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh, Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị 
Đại hội của các cấp ủy Đảng; đại diện Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, 
Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và các đồng chí Bí thư các Đảng 
bộ xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong), xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc) và 
Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy (thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh). Sau 
khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Tổ trưởng Tổ kiểm tra công 
tác chuẩn bị Đại hội của các cấp ủy Đảng báo cáo, ý kiến tham gia của các thành 
viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:

I- Về công tác chuẩn bị Đại hội của các cấp ủy Đảng
1. Về chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ: Cấp ủy cấp trên 

phải phân công đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách đảng bộ cơ sở 
thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng văn kiện đại hội của 
cấp ủy cấp dưới bảo đảm chất lượng và độ dài phù hợp.

Báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên cơ sở bên cạnh việc lấy ý kiến góp 
ý của đảng viên, quần chúng trong đảng bộ, phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan 
liên quan ở cấp trên.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng 
bộ, quy chế làm việc của cấp ủy đã ban hành và các nhiệm vụ trọng tâm để đánh 
giá ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua.

- Nội dung dự thảo nghị quyết đại hội phải bám sát quy định tại Chỉ thị số 
36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề cương mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã gửi cho các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, các ban của Tỉnh ủy tiếp 
tục có hướng dẫn cụ thể về những vấn đề liên quan, tạo điều kiện cho các đảng 
bộ cấp dưới chuẩn bị văn kiện đại hội đúng theo quy định.
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2. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội: Các cấp ủy phải bám sát các quy 
định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện đầy đủ các khâu, các 
bước theo đúng quy định.

3. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự 
đại hội. Trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn và các văn bản cá biệt có 
liên quan để xử lý dứt điểm từng trường hợp. Riêng những trường hợp còn gặp 
khó khăn, vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền của cấp mình thì kiến nghị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương xử lý.

4. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015. 
Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, triển khai các công trình chào 
mừng đại hội; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

II- Về một số kinh nghiệm qua việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở
1. Các cấp ủy cần chuẩn bị chu đáo về nội dung, nhân sự đại hội.
2. Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội phải nắm vững các quy định, quy 

trình, nguyên tắc, hướng dẫn tổ chức đại hội của Trung ương, của tỉnh và của 
đảng ủy cấp trên trực tiếp; phải chuẩn bị kịch bản điều hành đại hội thật công 
phu, cụ thể, chi tiết và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên đoàn 
chủ tịch,  đoàn thư ký đại  hội  để điều hành chặt  chẽ và linh hoạt  nội  dung, 
chương trình đại hội. Phải dự kiến các tình huống có thể phát sinh trong đại hội 
để có phương án xử lý cụ thể trong đại hội.

3.  Đảng viên dự đại hội phải xác định rõ trách nhiệm trước đại hội và 
trong suốt quá trình dự đại hội; phải chấp hành tốt nội quy đại hội, nghiên cứu 
sâu kỹ các loại văn kiện trong đại hội để tham gia ý kiến đóng góp tích cực, 
trách nhiệm.

4. Nội dung, kết cấu, bố cục báo cáo chính trị trình đại hội phải đúng quy 
định, phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ cơ sở, phải súc tích, ngắn gọn, cụ 
thể, không dàn trãi (Nếu báo cáo chính trị có độ dài không quá 12 trang giấy A4 
thì trình bày nguyên văn, nếu trên 12 trang thì trình bày báo cáo tóm tắt khoảng  
6 - 7 trang).

Tại đại hội; đoàn chủ tịch đại hội phải tiếp thu đầy đủ, trung thực tất cả 
các ý kiến tham gia góp ý của đảng viên đối với dự thảo văn kiện của Trung 
ương, của cấp ủy cấp trên. 

Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau tại văn kiện đại hội cấp mình cần 
được thảo luận, làm rõ và lấy biểu quyết tại đại hội.

5. Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy và điều hành công tác bầu cử tại đại hội 
phải quán triệt sâu kỹ tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự theo đề án nhân sự đã xây dựng.
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- Việc bầu cử các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy có số dư hay không 
có số dư thì phải bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh và do đại hội 
quyết định. Đồng thời, đoàn chủ tịch đại hội phải xác nhận kết quả bầu cử sau 
khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

- Việc tăng thêm số lượng ban kiểm phiếu: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
hướng dẫn cụ thể theo hướng thống nhất.

6. Khâu chào cờ khai mạc và bế mạc đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, 
kiểm tra chặt chẽ, phải dự phòng thiết bị, phải hát trọn lời “Quốc ca” và “Quốc 
tế ca”; sau chào cờ bế mạc nên có thêm bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui 
đại thắng”.

III- Về một số kiến nghị
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn mẫu tham gia góp ý đề án nhân sự đại 

hội cấp trên cơ sở để hướng dẫn cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh.
2. Về một số cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới nhưng đang bị xử 

lý kỷ luật Đảng: Các cấp ủy phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung 
ương, của tỉnh để xử lý bảo đảm chặt chẽ, trường hợp vượt quá thẩm quyền của 
cấp mình thì kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý từng 
trường hợp cụ thể.

3. Về kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp trong tỉnh: Các đảng bộ trực 
thuộc tỉnh tập hợp cụ thể những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về kinh phí 
báo cáo Văn phòng Tỉnh ủy để phối hợp với sở, ngành chức năng của tỉnh tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý cụ thể.

4. Về sử dụng Văn kiện Đại hội XII của Đảng phục vụ đại hội cấp cơ sở: 
Tùy điều kiện cụ thể của từng đảng bộ cơ sở để có phương án sử dụng cụ thể, 
trong đó khuyến khích sử dụng luân phiên trong toàn đảng bộ cấp trên cơ sở.

5. Về đơn, thư phản ánh, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội: Các cấp ủy 
tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư của cấp mình, những trường hợp vượt 
quá thẩm quyền thì kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
cho chủ trương xử lý cụ thể.

6. Về công tác bảo đảm thông tin: 
- Các đảng ủy trực thuộc tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy cơ 

sở tổ chức đại hội theo tiến độ thời gian đã đăng ký, báo cáo kết quả về Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy) để theo dõi.

- Các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi công 
tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp trong tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu 
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý những 
vướng mắc, phát sinh.
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
các cấp ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:
- Các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
  

                 
(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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