
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ (SỐ 115- THÁNG 3/2023) 

 
 

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

THÁNG 3/2023 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 

22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập 

tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023) gắn với tuyên truyền, quán triệt triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/2023); chỉ đạo cán 

bộ, đảng viên, CCVC-LĐ tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 

năm xây dựng và phát triển” do Tỉnh phát động. 

2. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm về “Nâng cao 

hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân, Nghị quyết số 128/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh 

về triển khai nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 17/12/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở 

cơ sở; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật 

Đảng”. 

3. Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 112-KH/ĐUK ngày 27/02/2023 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2023; hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên tích cực tham 

gia Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng 

giàu đẹp, văn minh, hiện đại” theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng 

Sổ tay đảng viên điện tử (bắt đầu từ ngày 15/3/2023 đến ngày 15/4/2023) và Cuộc 

thi viết “Gương sáng quanh ta” theo Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 10/01/2023 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

4. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 

07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và 

sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội theo Kế hoạch 

số 115-KH/ĐUK ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; quan tâm 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 
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địch, phản động; xây dựng niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng 

thuận của Nhân dân đối với Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục 

xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

5. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản: (1) Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 

27/12/2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi 

bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ 

đảng ở chi bộ đông đảng viên; (2) Công văn số 2111-CV/ĐUB ngày 30/01/2023 

của Đảng ủy bộ Ngoại giao về việc chuyển sinh hoạt đảng và thẩm tra xác minh ở 

nước ngoài; (3) Công văn số 1426-CV/BTCTU ngày 08/02/2023 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện chuyển sinh hoạt đảng và thẩm tra xác minh ở 

nước ngoài; (4) Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo 

đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045;  

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những thành tựu, những sự 

kiện và hoạt động tiêu biểu của tỉnh hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 

Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các 

sự kiện của đất nước trong tháng 03/2023: 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa 

Việt Nam” (1943-2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3); 64 

năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 

(3/3); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1983 năm khởi ngh a Hai Bà Trưng; 

92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)   . 

 

 

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM 

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023  

 

Ngày 27/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/ĐUK thực hiện học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai nội dung Chuyên 

đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý 

chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và 
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Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, 

năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trong đó, tập trung nội dung “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát 

vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện 

đại” gắn với chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 

và chất lượng đời sống Nhân dân”, với một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề hằng quý tại chi bộ. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, chi bộ, cơ 

quan, đơn vị xác định, lựa chọn nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề hằng quý 

(phấn đấu ít nhất từ 01 đến 02 kỳ sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi năm) để đưa vào kế hoạch sinh hoạt 

chuyên đề năm 2023 của chi bộ. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó 

khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung giải quyết triệt để những hạn chế, 

những vấn đề tồn đọng, vướng mắc ở cơ quan, đơn vị. Sau các cuộc sinh hoạt 

chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề 

nghị cấp ủy cơ sở báo cáo báo cáo kết quả tổ chức bằng hình ảnh hoặc tin, bài cụ 

thể về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải tiên 

phong, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công việc và 

cuộc sống; thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, 

XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương (Quy 

định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 

số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm 

ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-

QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên 

Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương); Quy định số 37- QĐ/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không 

được làm...). 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, 

người đứng đầu phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; không 

được sa vào chủ ngh a cá nhân, chủ ngh a thành tích, mắc bệnh quan liêu; phải 

thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, 

không ngừng trau dồi để có tầm nhìn mới, bản l nh mới và sức sáng tạo mới; tác 

phong làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, không chủ quan, duy ý chí, qua 
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loa, đại khái; bám sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm, làm 

quyết liệt, đến cùng, dứt điểm và có kết quả, hiệu quả đo lường được - ngh  thật, 

nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân, doanh nghiệp phải đo đếm được 

hiệu quả thật; chống các biểu hiện sợ sai, đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm, vi 

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, dính vào tiêu cực, tham 

nhũng; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, “tự răn, tự rèn” để không ngừng hoàn thiện 

bản thân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan 

điểm sai trái, thù địch. Phải xác định lấy việc không ngừng củng cố vững chắc 

niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để Nhân dân có 

cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc và xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh 

kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại làm mục tiêu phấn đấu. 

Cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải 

gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong công tác xây dụng Đảng về mọi mặt, trong 

đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; dám ngh , 

dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương 

đầu với khó khăn thử thách. 

3. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh 

đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ 

Nhân dân và sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, 

có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29/8/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 

21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương 

trình hành động số 19-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, 

cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Chương 

trình hành động của tỉnh. 

Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận và nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 

2030 bảo đảm có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao 

chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu 

trong công tác cán bộ; phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của 

người đứng đầu trong công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, bảo vệ chính 

trị nội bộ. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, 

liên tục, đa chiều, có tiêu chí gắn với sản phẩm cụ thể; việc đánh giá chất lượng, 

xếp loại cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn 

vị. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cấp uỷ theo quy 

định. Thực hiện nghiêm chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật; đồng thời, tạo môi trường, điều 

kiện đế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng 

tạo, đột phá, dám ngh , dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. 

Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí gắn với xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng 

cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết 

luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 

chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống 

của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không 

được làm, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh 

đạo quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện, 

xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây 

phiền hà người dân và doanh nghiệp tại ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý, kỷ luật 

nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm. 

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức); chú trọng tuyển dụng thu hút nhân lực có năng lực nổi trội, 

được đào tạo cơ bản, chuyên sâu để tạo nguồn cán bộ chiến lược cho Đảng và hệ 

thống chính trị. 

4. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; tuyên 

truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển 

khai Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2023 gắn với các phong trào 

thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

(30/10/1963 - 30/10/2023) và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Thực 

hiện các nội dung, tiêu chí đánh giá, xét khen thưởng, tiêu chuẩn, điều kiện khen 

thưởng công nhận mô hình “Học và làm theo Bác” thực hiện theo Quyết định số 

19/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” trên địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 27/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”  

Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, tuyên truyền, quảng bá tác phẩm và tích cực 

hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 

về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi 

dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu 

đẹp, văn minh, hiện đại” do Tỉnh ủy chỉ đạo và Cuộc thi viết “Gương sáng quanh 

ta” do Đảng ủy Khối phát động   
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Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng 

bộ Khối bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Intemet, 

cổng thông tin điện tử, mạng xã hội... về Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận 

số 01-KL/TW, Chỉ thị số I6-CT/TU của các cơ quan, đơn vị; sự tiên phong, gương 

mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; gương 

người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo 

trong “Học và làm theo Bác”  

5. Nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, 

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tuởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp tuyên 

truyền, giáo dục, phát động, tổ chức các phong trào và hoạt động thiết thực, ý 

ngh a dành cho đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức các hoạt động về 

nguồn cho đoàn viên, thanh niên; tố chức kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn tại các khu 

di tích lịch sử.  

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường chỉ đạo và 

tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-

CT/TU gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đấy 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 hóa” 

và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về công 

tác kiểm tra của tố chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, 

đảng viên. 

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023  Trong kế hoạch 

xác định, đăng ký từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm và có giải pháp trong thực 

hiện, trong đó, tập trung vào triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi 

cộm, bức xúc nảy sinh, hoặc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự 

phê bình và phê bình năm 2022    
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Về thẩm tra, xác minh lý lịch xin vào Đảng 

Hỏi: Trong quá trình làm hồ sơ thủ tục kết nạp đảng, cấp ủy giao cho quần 

chúng tự đi thẩm tra lý lịch xin vào đảng của mình là đúng hay sai?  

Trả lời: Điểm 3 4 (d), Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban 

Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định trách nhiệm 

của Chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng:  

- Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào đảng.  

- Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào đảng đến cấp ủy cơ 

sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra, trường hợp cần thiết thì Chi bộ cử 

đảng viên đi thẩm tra  Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp ủy những 

nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước đảng về những nội 

dung đó   

- Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào 

lý lịch người xin vào Đảng.  

Điểm 1.4.2 (24), mục I, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 

của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên quy định 

tại mục Lưu ý: “Chi bộ, Cấp ủy cơ sở chưa nhận xét, chưa chứng nhận, ký tên, 

đóng dấu vào lý lịch mà chỉ đóng dấu giáp lai vào tất cả các trang và ảnh trong lý 

lịch của người xin vào đảng; gửi công văn đề nghị thẩm tra hoặc cử đảng viên đi 

thẩm tra lý lịch  Không được cử người vào đảng hoặc người thân (bố, mẹ, vợ, 

chồng, anh, chị, em ruột, con đẻ, con nuôi có đăng ký hợp pháp) của người vào 

đảng đi thẩm tra lý lịch.  

Như vậy, việc cấp ủy giao cho quần chúng tự đi thẩm tra lý lịch xin vào 

đảng của mình là sai quy định./. 

 

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 

 


