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Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Công văn số 677-

CV/BTCTU ngày 22/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về triển khai Quy định 

08-QĐ/TU (sau đây gọi tắt là Quy định 08), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quy định 

Đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định 

08 đến chi bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở (có Quy định 08 và các 

Phụ lục gửi kèm theo). Khuyến khích việc tiếp tục quán triệt quy định của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ 

chức đảng đối với cơ sở mình (hoàn thành trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 

10/2021). 

Định kỳ hằng năm, vào ngày sinh hoạt của tháng đầu tiên (kỳ sinh hoạt 

thứ nhất), chi bộ quán triệt quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt cho toàn 

bộ đảng viên trong chi bộ. 

2. Tổ chức sinh hoạt mẫu gắn với chấm điểm và rút kinh nghiệm 

- Mỗi đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ trong đảng bộ làm mẫu tiến hành sinh 

hoạt và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ từ đó rút kinh nghiệm trong 

đảng bộ. Thông báo lịch sinh hoạt để đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối, chuyên viên theo dõi cơ sở biết và có thể cùng dự (trong kỳ sinh 

hoạt tháng 10 và tháng 11/2021). 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 2 nhóm loại hình tổ chức đảng  

tiến hành sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định số 08 để hướng dẫn cách thức 

tiến hành chấm điểm và phương pháp đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi 

bộ; họp đánh giá rút kinh nghiệm tại chỗ (Loại hình tổ chức đảng trong cơ 

quan, hội quần chúng: 1 chi bộ thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

và Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Loại hình tổ chức đảng trong đơn vị 
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sự nghiệp, cơ quan báo chí: 1 chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ chỉ đạo chuẩn bị 3 điểm làm mẫu sinh hoạt và đánh giá chất lượng sinh 

hoạt chi bộ (sẽ có thông báo sau). Thành phần dự sinh hoạt mẫu gồm: đại 

diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Đảng ủy 

Khối; cấp ủy cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng viên chi 

bộ sinh hoạt mẫu (xong trong kỳ sinh hoạt tháng 11/2021). 

- Sau buổi sinh hoạt mẫu, cấp cơ sở tổ chức họp đánh giá rút kinh 

nghiệm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có thông báo kết quả rút kinh nghiệm 

tại các chi bộ sinh hoạt mẫu và gửi đến cấp ủy cơ sở. Chỉ đạo tất cả các chi 

bộ thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, hằng quý 

theo quy định kể từ tháng 12/2021 trở đi. 

Trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp phải thực 

hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Chính phủ và Quyết định của 

UBND tỉnh thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hướng dẫn sinh hoạt 

mẫu theo hình thức trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị. 

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy định về đánh giá chất lượng 

sinh hoạt chi bộ 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở 

xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định 08 sát với thực tiễn, sát với đơn vị, tạo 

sự chuyển biến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  

Đối với các đảng bộ cơ sở: Tùy đặc điểm của đảng bộ, cấp ủy có thể cụ 

thể hóa tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình chi 

bộ trong đảng bộ (nếu có), số lượng đảng viên của chi bộ. Quy định trách 

nhiệm và phân công đảng ủy viên trực tiếp dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt 

chi bộ thuộc chi bộ được phụ trách. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lấy tiêu chí đánh giá sinh 

hoạt chi bộ để xem xét đánh giá chất lượng chi bộ hằng năm 

- Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp khi xây dựng 

chương trình kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng đưa nội dung đánh giá 

chất lượng sinh hoạt chi bộ vào kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực 

hiện. Kịp thời nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp 

với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót 

trong sinh hoạt chi bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các cấp ủy, chi bộ và đảng 

viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng.  
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- Cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức đảng căn cứ kết quả tự nhận loại của 

chi bộ và kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt 

chuyên đề (đây là một trong những tiêu chí quan trọng) để đánh giá, xếp loại 

chi bộ, đảng viên và xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân vào cuối năm theo 

quy định. 

- Hằng năm, cấp ủy cơ sở tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện hiện quy 

định, biểu dương, khen thưởng chi bộ, bí thư chi bộ gắn với sơ, tổng kết công 

tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết vào giữa nhiệm kỳ và tổng 

kết vào cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức biểu dương các chi bộ và bí thư 

chi bộ giỏi. 

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Quy định số 08 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đơn vị nghiên cứu, 

nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. 

 

Nơi nhận : 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đ/c Nguyễn Văn Thông, PBT Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đ/c Nguyễn Thị An Chung, TUV,  

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, CV theo dõi Đảng bộ Khối, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, 

- Các TCCS đảng trực thuộc, 

- Chuyên viên CQ Đảng ủy Khối, 

- Lưu BTC, VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Kim Chi 
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