
TỈNH ỦY NINH THUẬN 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số       -HD/BTCTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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HƯỚNG DẪN 

một số nội dung về tổ chức đại hội chi bộ  

trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 

----- 

 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 

30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; 

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thi 

hành Điều lệ Đảng; Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính 

trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung đại hội chi bộ trực thuộc 

đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, như sau: 

I. Nội dung đại hội 

Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022- 2025 thực hiện các nội dung: 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trực thuộc 

nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

của chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022- 2025; báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong 

nhiệm kỳ (nơi có chi ủy). 

- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

II. Quy trình tổ chức đại hội chi bộ: Thực hiện theo Điều lệ Đảng, Quy 

định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng hiện hành. 

III. Về thời gian tiến hành Đại hội 

Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội đảng viên, thời gian tổ chức 

đại hội không quá 01 ngày; hoàn thành trước ngày 15/7/2022. Các đảng bộ cơ sở 

chọn từ 1-2 chi bộ tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trước 15/6/2022. 

IV. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội 

1. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội 

- Báo cáo chính trị: phải đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện, phản ánh 

đúng kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; cần đánh giá kỹ kết 

quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là 
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người đứng đầu; kết quả lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII "Về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy 

lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, công tác tạo nguồn và kết 

nạp đảng viên…; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên cơ sở bám sát điều kiện thực tế của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ chi bộ (nơi có chi ủy): phải nêu cao tinh thần 

tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá 

đúng, khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ 

nguyên nhân, nhất là nguyên nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm; xác định 

rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc 

phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. 

Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chi ủy, chi bộ cần tổ chức lấy ý 

kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, cán bộ, đảng viên và 

quần chúng nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. 

2. Về công tác nhân sự 

a- Tiêu chuẩn cấp ủy viên 

Phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực cụ 

thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; nhiệt tình, trách nhiệm, tâm 

huyết và có uy tín trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư và trong chi bộ; có khả năng 

định hướng, tìm phương thức, biện pháp tốt nhất để tập hợp cán bộ, đảng viên và 

vận động quần chúng nhân dân, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe để đảm nhận nhiệm 

vụ. 

Kiên quyết không đưa vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị 

không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất 

đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính 

trị và những điều đảng viên không được làm. 

Về độ tuổi:  

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ theo từng loại hình 

chi bộ trực thuộc để hướng dẫn cho phù hợp. 
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Về trình độ: 

- Đối với chi bộ ở thôn, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn: 

Phấn đấu có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, lý luận chính trị sơ cấp trở 

lên. Đảng viên là người dân tộc thiểu số giới thiệu tham gia chi uỷ, tối thiểu phải 

có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối với chức danh bí thư chi bộ đồng thời là 

trưởng thôn, khu phố: Do Ban thường vụ các huyện ủy, thành uỷ xem xét, quyết 

định trình độ cho phù hợp với quy định tiêu chuẩn trưởng thôn, khu phố. 

- Đối với các chi bộ trực thuộc ở loại hình cơ quan, doanh nghiệp nhà nước 

(công ty cổ phần, công ty TNHH trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); 

đơn vị sự nghiệp công lập: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị từ 

trung cấp trở lên; riêng chức danh bí thư chi bộ có trình độ chuyên môn đại học. 

Những nơi khó khăn về nhân sự, có thể xem xét, bố trí nhân sự có trình độ lý luận 

chính trị sơ cấp; đồng thời, yêu cầu sau đại hội phải bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

- Đối với các chi bộ trực thuộc loại hình doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 

50% vốn điều lệ trở xuống (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn), doanh 

nghiệp 100% vốn tư nhân (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thành lập theo Luật hợp tác xã), 

doanh nghiệp có vốn nước ngoài: Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị để hướng dẫn cho phù hợp. 

- Đối với chi bộ trực thuộc ở loại hình lực lượng vũ trang: Thực hiện theo 

Hướng dẫn của ngành.  

b- Về số lượng 

Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ có đông đảng 

viên bầu không quá 07 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí 

thư và 01 phó bí thư trong số chi ủy viên. 

Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần thiết thì bầu 01 

phó bí thư. 

c- Về cơ cấu 

Cấp ủy chi bộ cần được đổi mới, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự lãnh 

đạo toàn diện đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ 

thấp tiêu chuẩn. 

Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố hoặc bí 

thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố. Ở cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng, phó của cơ 

quan, đơn vị hoặc bộ phận. Đối với chi bộ thôn, khu phố căn cứ vào tình hình cụ 
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thể, cấp uỷ cấp trên chỉ đạo cơ cấu vào chi ủy những đảng viên giữ chức vụ: 

trưởng thôn, khu phố; trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố; cấp trưởng hoặc 

phó các hội, đoàn thể và những đảng viên trẻ có trình độ chuyên môn, có năng lực, 

uy tín trong nhân dân để đảm bảo tính kế thừa và sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ. 

Quan tâm cơ cấu cấp uỷ đối với đảng viên là người dân tộc thiểu số ở những 

nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

d- Công tác bầu cử trong đại hội 

Việc ứng cử, đề cử và bầu cử chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 

- 2025 thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. 

e- Quy trình nhân sự, duyệt hồ sơ đại hội và tổ chức đại hội 

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ đặc điểm, tình hình 

của địa phương, đơn vị để quy định và hướng dẫn cho phù hợp. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các Đảng ủy 

cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ ở cấp mình. Chỉ đạo các 

cơ quan tham mưu, giúp việc hướng dẫn, nắm tình hình, tuyên truyền về công tác 

đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Tổng hợp, báo 

cáo kết quả đại hội (theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

trước ngày 31/7/2022.  

2. Giao Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn; 

tổng hợp, báo cáo kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 

2022 - 2025. 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 

2022 - 2025, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản 

ánh kịp thời về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được hướng dẫn. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo), 

- Các Ban Đảng tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc,   

- BTC huyện, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc,  

- Lãnh đạo ban; Phòng TCĐ-ĐV,  

- Lưu Văn thư. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
Lâm Đông 
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