ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số: 13 -HD/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Căn cứ mục 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI; Quy
định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương “ Quy đinh
thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01 -HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng “ Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ
Đảng”.
Thực hiện Công văn số 1121-CV/BTCTU, ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Ban Tổ chức Thành ủy “V/v tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở,
nhiệm kỳ 2017-2020”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng hướng dẫn các
đảng bộ cơ sở trực thuộc, các chi bộ trực thuộc đảng ủy thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Đảng ủy cơ sở lãnh đạo, hướng dẫn chặt chẽ việc chuẩn bị và tổ chức
đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo tinh thần đổi mới
phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các chi bộ; phát
huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, coi trọng chất lượng; tiết
kiệm, hiệu quả, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên.
2- Về báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của
chi ủy hoặc bí thư và phó bí thư (nơi không có chi uỷ) trình đại hội: đánh giá
đúng thực trạng kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ và sự lãnh đạo,
điều hành của chi ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế,
tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực.
3- Về nhân sự: việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư
chi bộ khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, cơ cấu hợp lý, có sự kế
thừa và phát triển.
II- NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1- Nội dung
1.1- Đại hội tiến hành các nội dung:
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- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20152017; Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình Đại hội
Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
- Dự thảo nghị quyết đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
1.2- Nhân sự cấp ủy
- Về tiêu chuẩn cấp ủy viên: những đồng chí được giới thiệu vào danh sách
dự kiến tham gia chi ủy khoá mới nói chung phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của
cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) và tại
khoản 1, Điều 12, Điều lệ Đảng (khoá XI), một số điểm về tiêu chuẩn trong Chỉ thị
36-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Về cơ cấu cấp ủy: chi ủy khoá mới phải cơ cấu những người đủ tiêu chuẩn,
chú ý cơ cấu có đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban,… tham gia cấp ủy và giới thiệu
bầu giữ chức vụ bí thư. Đối với phó bí thư, các chi ủy viên còn lại nên cơ cấu những
đồng chí thực sự có đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có điều kiện tham gia công tác xây
dựng chi ủy, chi bộ, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy, thực hiện nhiệm vụ
chính trị của chi bộ.
Tùy điều kiện cụ thể, năng lực cán bộ mà cơ cấu phù hợp, linh hoạt.
+ Chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức thì bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu
phó bí thư. Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và
phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên.
+ Cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khoá
mới, có số dư không quá 30% so với số lượng cần bầu. Danh sách bầu cấp ủy do
đại hội quyết định nhưng có số dư không quá 30% so với số lượng cần bầu.
- Về quy trình giới thiệu nhân sự để bầu cấp ủy khoá mới: việc chuẩn bị
nhân sự cấp ủy khóa mới do tập thể chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (nơi không có
chi uỷ) khóa đương nhiệm chuẩn bị theo quy trình, lập tờ trình về phương án
nhân sự chi ủy khóa mới báo cáo về đảng ủy xem xét, cho ý kiến. Sau khi đảng
ủy cho ý kiến, chi ủy hoàn chỉnh Tờ trình phương án nhân sự trình Đại hội quyết
định.
Lưu ý: - Việc bầu cử trong Đảng thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo
Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành
Trung ương Khóa XI.
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- Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phân được tổ chức đại hội như là
đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
1.3- Sau đại hội.
- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện.
- Hoàn chỉnh thủ tục đề nghị đảng ủy cơ sở chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy
hoặc bí thư, phó bí thư (nơi không có chi ủy) khoá mới.
- Chi ủy khoá mới xây dựng quy chế làm việc.
- Đảng ủy cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc báo
cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trước ngày 10/11/2017.
2- Thời gian đại hội
- Tiến hành đại hội từ ngày 1/7/2017 và kết thúc trước ngày 30/10/2017.
- Đại hội các chi bộ trực thuộc: thời gian không quá 01 ngày.
- Đảng ủy cơ sở chọn chi bộ đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại
hội cho các chi bộ còn lại.
3- Kinh phí
- Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các chi bộ trực
thuộc tổ chức đại hội.
- Các chi bộ trực thuộc lập dự trù chi tiết kinh phí gửi về Đảng ủy cơ sở để
nhận kinh phí trước khi đại hội.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc theo
đúng tinh thần của hướng dẫn này. Đồng thời, phân công các đảng ủy viên phụ trách
chi bộ, hướng dẫn, giúp các chi bộ chuẩn bị văn kiện, nhân sự để tiến hành đại hội.
- Đại hội chi bộ điểm mời đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chuyên viên
theo dõi đơn vị của Đảng ủy Khối và đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc dự rút kinh
nghiệm.
2- Các đồng chí Thường vụ phụ trách cơ sở có trách nhiệm đôn đốc, nắm
bắt tình hình tiến độ đại hội của các đơn vị báo cáo Thường trực, Ban Thường
vụ Đảng ủy Khối.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo
dõi tiến độ, tổng hợp kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, xây
dựng báo cáo của Đảng ủy Khối về kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng
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ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy theo quy
định.
Trong quá trình tổ chức đại hội, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về
Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức, SĐT: 08.031012) để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Thành ủy (để báo cáo),
- Ban Tổ chức Thành ủy (để báo cáo),
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng ủy Khối,
- Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Lưu VP, BTC ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Lương Minh Huệ
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PHỤ LỤC
1- Trang trí trong đại hội:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
cờ Đảng, cờ Tổ quốc

ảnh Mác – Lênin
ĐẢNG ỦY…………………………………..

tượng hoặc ảnh

CHI BỘ …………………………………….

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội lần thứ..........
Nhiệm kỳ 2017 - 2020
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017

- Các khẩu hiệu hành động của chi bộ.
+ Trước cổng đơn vị: Chào mừng Đại biểu về dự Đại hội.
+ Bên phải hội trường: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Bên trái hội trường: Cán bộ, đảng viên Chi bộ … quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
2- Các biểu mẫu kèm theo
- Chương trình đại hội.
- Đề cương Báo cáo của Chi bộ … khoá … nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình
Đại hội Chi bộ … lần thứ … nhiệm kỳ 2017 - 2020 (nộp Đảng ủy sau đại hội).
- Đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Chi ủy Chi bộ
… nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình Đại hội Chi bộ … lần thứ … nhiệm kỳ 2017 2020 (nộp Đảng ủy sau đại hội).
- Nghị quyết đại hội (nộp Đảng ủy sau đại hội).
- Đề án nhân sự cấp ủy Chi bộ … khoá … nhiệm kỳ 2015 – 2017.
- Hướng dẫn thủ tục bầu cử.
- Biên bản kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử.
- Đề cương báo cáo kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở,
nhiệm kỳ 2015 – 2017 và biểu mẫu thống kê (nộp Đảng ủy cơ sở sau đại hội).
(Liên hệ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để nhận các biểu mẫu)
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