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HƯỚNG DẪN
Những nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn
một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XII)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, đồng thời để nâng cao
hiệu lực, hiệu quả thi hành Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban
hành Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Ban Bí
thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về “Một số vấn đề cụ thể
thi hành Điều lệ Đảng”. Để các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nắm chắc, thực
hiện kịp thời và đồng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội
dung mới trong 02 văn bản trên của Ban Chấp hành Trung ương như sau:
I. Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”.
Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
(Khóa XII) về “Thi hành Điều lệ Đảng” kế thừa những nội dung cơ bản của Quy
định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); bố
cục, kết cấu của Quy định mới được sắp xếp gọn và khoa học hơn, theo thứ tự
chương, điều trong Điều lệ Đảng để bảo đảm tính hệ thống và thuận tiện việc theo
dõi, thực hiện. Nội dung Quy định 29-QĐ/TW có 35 điểm (giảm 26 điểm so với
Quy định số 45-QĐ/TW). Quy định số 29-QĐ/TW có một số điểm mới cơ bản sau:
1. Về tuổi đời của người vào Đảng:
“Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60
tuổi (tính theo tháng)”. Quy định trước đây không khống chế độ tuổi tối đa mà chỉ
quy định từ đủ 18 tuổi là tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Tuy nhiên, việc kết nạp
vào Đảng đối với những người trên 60 tuổi vẫn phải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thành ủy xem xét, quyết định.
2. Về quyền của Đảng viên:
Bổ sung thêm quyền của đảng viên được thông báo ý kiến nhận xét của cấp
ủy nơi làm việc và nơi cư trú khi giới thiệu ứng cử và được trình bày ý kiến với tổ
chức Đảng khi xem xét, quyết định công tác.
3. Về đối tượng không xem xét kết nạp lại vào Đảng:
Bổ sung đối tượng “bị kết án vì tội tham nhũng” sẽ không xem xét kết nạp
lại và bỏ đối tượng “vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định
của Bộ Chính trị”.
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4. Về thời điểm công nhận đảng viên chính thức:
Quy định cụ thể “Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết
12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên”.
5. Về chuyển sinh hoạt đảng chính thức:
Khi đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn
vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì
trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực phải làm thủ tục
chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Quy định này sẽ khắc phục được tình trạng
nhiều đảng viên khi đã có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn sinh hoạt đảng tại cơ
quan, đơn vị, không chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương. Đồng thời bổ sung
trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết
khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
6. Chuyển sinh hoạt đảng khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể:
Quy định cụ thể sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định kỷ luật giải tán
hoặc giải thể một chi bộ, đảng bộ thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, cấp ủy cấp
trên trực tiếp của tổ chức đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển
sinh hoạt đảng cho đảng viên.
7. Về xóa tên đảng viên:
Bổ sung trường hợp “đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy
định của Bộ Chính trị” thì chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết
định xóa tên trong danh sách đảng viên. Đảng viên bị xóa tên có quyền khiếu nại
với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư (quy định trước đây là có quyền khiếu nại
đến Ban chấp hành Trung ương).
8. Về hệ thống tổ chức của Đảng:
Quy định rõ ràng “Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành
chính cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản
của Đảng, có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng”.
9. Về nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trong đại hội Đảng:
Thông thường khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm
phiếu thì Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử; quy định mới bổ sung ban kiểm
phiếu phải báo cáo với đoàn chủ tịch đại hội trước khi công bố kết quả bầu cử.
10. Về báo cáo kết quả đại hội:
Quy định 29-QĐ/TW yêu cầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bế
mạc đại hội, cấp ủy khóa mới phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp kết quả và
biên bản bầu cử trong đại hội và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo
cáo kết quả bầu cử của cấp ủy cấp dưới, nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả
bầu cử thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.
So với Quy định 45-QĐ/TW (khóa XI) thì Quy định 29-QĐ/TW không
hướng dẫn thi hành một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của đảng; giải
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quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; thi hành kỷ luật của đảng; giải quyết
khiếu nại kỷ luật của đảng; đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh
hoạt cấp ủy của cấp ủy viên; đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng (những nội dung
về công tác kiểm tra giám sát, Trung ương có quy định riêng). Bên cạnh đó, với
nội dung Đảng giới thiệu cán bộ để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, quy định mới bổ sung thẩm
quyền của Ban chấp hành Trung ương tham gia ý kiến về nhân sự Tổng thư ký
Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước để Quốc hội bầu. Đồng thời, quy định bổ
sung “Đảng đoàn Quốc hội lập tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường
trực các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội (hoạt động tại các kỳ họp
của Quốc hội)”.
II. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư về "Một
số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng".
Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư (Khóa XII) được
xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Hướng dẫn số 01HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư khóa XI; bổ sung một số nội dung mới để
đồng bộ với Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành
Điều lệ Đảng; diễn đạt lại những nội dung mà Hướng dẫn nhiệm kỳ trước chưa đề
cập hoặc thể hiện chưa rõ; những vấn đề qua thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng thấy
cần thiết phải bổ sung để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng và thuộc thẩm
quyền quyết định của Ban Bí thư Trung ương. Quy định mới cũng sửa đổi, điều
chỉnh một số câu, chữ cho rõ nghĩa, súc tích hơn, hoặc thống nhất cách trình bày,
diễn đạt với các văn bản của Đảng, Nhà nước mới được ban hành.
Hướng dẫn mới có 19 mục, tăng 2 mục so với hướng dẫn của nhiệm kỳ
trước, trong đó: Một mục cũ chia thành hai mục riêng (mục yêu cầu quản lý hồ sơ
và mục giải quyết việc thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh); bổ sung một mục
mới về thành lập đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.
Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư ban hành có một
số nội dung mới được bổ sung, sửa đổi như sau:
1. Về trình độ học vấn của người vào Đảng (Mục 1.2)
So với Hướng dẫn của nhiệm kỳ trước, trong Hướng dẫn mới đã quy định cụ
thể hơn tại Mục 1.2.a về người vào Đảng nếu chỉ có trình độ học vấn “tối thiểu
hoàn thành chương trình bậc tiểu học” phải là những người “đang sinh sống ở
miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo”.
Đồng thời, tại Mục 1.2.b quy định người vào Đảng “là già làng, trưởng bản,
người có uy tín” cũng phải là những người đang sinh sống ở những địa bàn nêu
trên và tối thiểu phải “biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ” và phải được “ban thường
vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm
quyền ra quyết định kết nạp”.
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2. Về thẩm tra lý lịch của người vào Đảng (Mục 3.4.c)
Trong nội dung quy định về phương pháp thẩm tra xác minh, ở Hướng dẫn
trước đây đặt ra trường hợp “nghi vấn” về chính trị thì đến cơ quan an ninh ở trong
nước để thẩm tra. Nay Hướng dẫn mới diễn đạt lại, thay cụm từ “nghi vấn” bằng
“chưa rõ” và diễn đạt lại là” “trường hợp chưa rõ về chính trị thì đến cơ quan an
ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để thẩm tra”.
3. Về nghị quyết giới thiệu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh (Mục 3.6 và Mục 5.4.a)
Ở Hướng dẫn trước đây, nội dung này chỉ thể hiện trách nhiệm của ban chấp
hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở trong việc ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên
vào Đảng. Hướng dẫn mới đã bổ sung trách nhiệm của “tập thể chi đoàn cơ sở”,
nhằm bảo đảm thống nhất với quy định về thủ tục này trong tổ chức và hoạt động
của Đoàn Thanh niên, phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên
hiện nay.
4. Về xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng thay đổi nơi
công tác hoặc nơi cư trú(Mục 3.9)
Trong Hướng dẫn trước đây, ở các quy định liên quan đến việc thẩm quyền
kết nạp người vào Đảng chỉ nêu “cấp ủy có thẩm quyền”, để cụ thể hóa hơn cho dễ
thực hiện, ở Hướng dẫn mới bổ sung và thống nhất trình bày “cấp ủy có thẩm
quyền kết nạp đảng viên”.
Bên cạnh đó, ở Mục 3.9.b quy định cụ thể: “cấp ủy có thẩm quyền kết nạp
đảng viên (đảng ủy được ủy quyền, ban thường vụ đảng ủy được giao
quyền, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương)”.
5. Về việc phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị (Mục 3.10)
Mục này có 2 nội dung mới được bổ sung, sửa đổi so với Hướng dẫn trước đây:
Một là, Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng (chính thức hoặc tạm thời) đến
nơi làm việc, học tập, hoặc nơi cư trú mới, thì chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên
chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị “và gửi kèm bản
nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ
đảng viên” báo cáo cấp ủy…
Hai là, bổ sung nội dung mới: “Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng
viên dự bị trước khi chuyển sinh hoạt đảng đến tổ chức cơ sở đảng khác, có
trách nhiệm gửi bản nhận xét về đảng viên dự bị. Chi bộ phân công đảng viên
chính thức khác tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị”.
6. Về kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể (Mục 6.4.c)
Hướng dẫn trước đây quy định về kết nạp những người đang làm hợp đồng tại
cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: “Nếu làm hợp đồng dưới 12 tháng (có
thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kết nạp”. Nay Hướng dẫn mới bổ
sung, sửa đổi như sau: “Nếu làm hợp đồng có thời hạn, thời gian thực tế làm việc
tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dưới 12 tháng thì tổ chức đảng nơi
cư trú xem xét kết nạp”.
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Đồng thời quy định: “Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ
chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem
xét kết nạp”.
7. Về việc phát và quản lý thẻ đảng viên (Mục 7)
Bổ sung trong Hướng dẫn một mục mới (Mục 7.1.c): “Đảng viên bị khai trừ,
xóa tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm
thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp”.
Và bổ sung, sửa đổi ở Mục 7.1.d như sau: “Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát
hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc làm
giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy”.
8. Về yêu cầu quản lý hồ sơ đảng viên (Mục 8)
Bổ sung quy đinh về trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy trong việc quản lý
hồ sơ đảng viên (Mục 8.3). Để khắc phục tình trạng không thực hiện nghiêm chế
độ báo cáo về sự biến động của đảng viên của đảng bộ lên cấp ủy cấp trên, làm khó
khăn trong công tác tổng hợp, thống kê, Hướng dẫn mới bổ sung quy định trách
nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc kiểm tra, bổ sung danh sách đảng viên; viết
“Phiếu báo đảng viên đã từ trần”, “Phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng” chuyển giao
cùng hồ sơ của những đảng viên này lên cấp ủy cấp trên trực tiếp “chậm nhất 30
ngày làm việc” kể từ khi lập phiếu báo”.
Trong mục này và một số nội dung khác liên quan, trong việc diễn đạt các tổ
chức đảng bị giải tán, giải thể, sáp nhập có bổ sung cụm từ “hợp nhất” cho thống
nhất cách diễn đạt với Quy định thi hành Điều lệ Đảng.
9. Về giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh
Ở Hướng dẫn trước đây có nội dung (8.2.h. Giải quyết việc thay đổi họ tên,
ngày tháng năm sinh), trong Hướng dẫn mới toàn bộ nội dung này được tách ra và
lập thành một Mục mới (Mục 9).
Về giải quyết việc thay đổi họ, tên giữ như Hướng dẫn khóa XI, riêng nội dung thay
đổi, điều chỉnh ngày tháng năm sinh được biên tập lại, bổ sung Mục 9.2 như sau:
“Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên;
thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ đảng viên (hồ
sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”. Đây là sự bổ sung, thống nhất với Thông báo
số 13-TB/TW ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.
10. Về trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy về chuyển sinh hoạt
đảng (Mục 10)
Hướng dẫn có quy định về trách nhiệm của tỉnh ủy và tương đương, trách
nhiệm của Đảng ủy Ngoài nước trong việc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho
đảng viên đi lao động, công tác, học tập ở nước ngoài. Hướng dẫn mới nêu rõ việc
chuyển sinh hoạt đảng: “thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước”
(Mục 10.1.đ).
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Về thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, ở trong nước, Hướng dẫn mới
bổ sung đối tượng là bộ đôi biên phòng tăng cường cho cấp xã nơi biên giới hải
đảo và quy định cụ thể như sau: “Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định
chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phụ viên hoặc
thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã
nơi biên giới, hải đảo (đối với Bộ đội Biên phòng), hoặc đến làm việc theo hợp
đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng…”.
11. Việc xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên (Mục 11.1)
Để khắc phục tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng hoặc cần phải xóa tên
trong danh sách đảng viên, việc xóa tên đảng viên cũng phải bảo đảm quy trình,
trong thực tế đảng viên bất hợp tác, chi bộ yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên
vẫn cố tình không thực hiện. Trong trường hợp này, Hướng dẫn mới quy định chi
bộ thực hiện quy trình xóa tên đảng viên, nội dung bổ sung như sau:
“Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi
ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc
không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên
đó. Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của
chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên”.
12. Về đại biểu ở đại hội đại biểu và đảng viên ở đại hội đảng viên (Mục 13)
So với nội dung tương tự trong Hướng dẫn trước đây, thì Hướng dẫn mới đã
lược bỏ toàn bộ các nội dung liên quan đến việc tiến hành đại hội 2 vòng và các
nội dung liên quan. Cụ thể là đã bỏ Mục 12.1. “Đối với các đảng bộ tiến hành đại
hội 2 vòng” và bỏ Mục 12.3 về thành viên đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra
tư cách đại biểu… ở đại hội vòng 2.
13. Về quy trình tổ chức đại hội (Mục 14).
Tại Mục 14.1, quy định tại phiên trù bị, đại hội “có thể thảo luận văn kiện
của cấp trên”. Đây là nội dung mới, được bổ sung cho phù hợp với đại hội đảng
bộ các cấp nhiều nhiệm kỳ qua.
Về các bước tiến hành đại hội, Hướng dẫn mới đã quy định cụ thể như sau:
- Trước đây, trong quy trình tổ chức đại hội quy định trình bày báo cáo chính
trị trước, sau đó mới trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Nay Hướng dẫn
mới đảo lại trình tự này, ngay sau diễn văn khai mạc là phần trình bày báo cáo
thẩm tra tư cách đại biểu.
- Bổ sung mới về trình tự trình bày, ngay sau phần báo cáo chính trị là “báo
cáo kiểm điểm của ban chấp hành trong nhiệm kỳ”.
- Trước khi bế mạc đại hội có nội dung thông qua nghị quyết đại hội, Hướng
dẫn mới đã bỏ phần “chương trình hành động” như hướng dẫn trước đây vì không
phù hợp với thực tế ngay sau khi có nghị quyết đại hội không thể ban hành ngay
được chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.
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14. Việc chỉ định bổ sung hoặc tăng thêm cấp ủy viên, ủy viên ban thường
vụ (Mục 15)
Mục 15.3 được bổ sung, sửa đổi để thống nhất thực hiện như sau:
“Những đồng chí đã được đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành giới thiệu
vào danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ nhưng kết quả không quá 50% số
phiếu bầu thì việc xem xét, bổ sung vào cấp ủy, ban thường vụ cần đánh giá, cân
nhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu cụ thể và chỉ thực hiện sau đại hội hoặc hội
nghị ban chấp hành ít nhất 12 tháng, đồng thời phải được ít nhất trên một nửa
số cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý”.
15. Về thành lập đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy (Mục 16).
Đây là nội dung mới được bổ sung để cụ thể hóa Quy định thi hành Điều lệ
Đảng, cụ thể như sau:
“Việc thành lập, giải thể đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc
Trung ương do tỉnh ủy, thành ủy quyết định, sau khi được Ban Bí thư đồng ý”.
16. Việc lập cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp ủy (Mục 17)
Trong Hướng dẫn mới, bổ sung ở Mục 17.2. Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ
chức cơ sở đảng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập được bố trí không quá 15
cán bộ chuyên trách. “Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, nhân
sự và tài chính được tự quyết định số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng
cho phù hợp với điều kiện thực tế”.
17. Về tặng Huy hiệu Đảng (Mục 18)
Thống nhất với Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn mới cũng quy định bổ
sung Huy hiệu Đảng 45 năm và nêu rõ ở Mục 18.3 “Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu
Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương
Đảng”. Để thống nhất và đồng bộ với quy định, hướng dẫn về bổ sung Huy hiệu Đảng
45 năm, các cơ quan liên quan ở Trung ương đã và đang triển khai xây dựng quy định và
hướng dẫn mới, kịp thời triển khai thực hiện ở cấp ủy các cấp trong thời gian tới.
Ở mục 18.5, về trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng, trong Hướng
dẫn mới đã quy định trách nhiệm của cấp ủy cấp cơ sở trong việc: “Thu hồi Huy hiệu
Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xóa tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng”. Như vậy, trường hợp đảng viên đã được tặng Huy hiệu
Đảng, nhưng bị khai trừ hoặc xóa tên thì phải thu hồi lại huy hiệu này.
18. Về khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên (Mục 19)
So với Hướng dẫn trước đây, về nội dung này được quy định tại Hướng dẫn
mới có bổ sung, sửa đổi trong việc xét tặng giấy khen, bằng khen cho tổ chức đảng
đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, trước đây các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn
“trong sạch, vững mạnh” 3 năm liền thì nay quy định cao hơn, phải đạt tiêu chuẩn
“trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền; tương tự như vậy đối với khen thưởng đảng
viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, thay vì quy định
3 năm liền như hướng dẫn trước đây.
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III. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở hướng dẫn này, các cấp ủy đảng trong Khối tổ chức quán triệt
đến từng đảng viên bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, đảm bảo
Điều lệ Đảng được thi hành đầy đủ, nghiêm túc.
2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với các Ban
Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng đối với cấp ủy, đảng viên
của các cơ sở trực thuộc.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo với
Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) để được hướng dẫn cụ thể./.

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

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Đã ký

Lương Minh Huệ
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