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V/v lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Hướng 
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  Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. 

 

Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khóa XII và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 

Căn cứ Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành 

ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của 

Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo 

quy định của Điều lệ Đảng. Chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu 

kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn, dự sinh 

hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ còn yếu, khó khăn. Định hướng nội dung sinh hoạt 

chuyên đề, sinh hoạt định kỳ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 15-QĐi/TU ngày 14/11/2018 của Tỉnh 

ủy Quảng Nam quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi 

bộ. Cuối mỗi buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ chủ trì căn cứ vào 05 nhóm tiêu chí và 

các mức xếp loại, nhận xét, đánh giá và dự kiến điểm tự chấm; chi bộ tham gia góp 

ý và biểu quyết xếp loại. Hằng năm báo cáo kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trước ngày 20/12 

để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy (kèm theo phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng sinh 

hoạt chi bộ).  

3. Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng 

Thành ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trong việc nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng 



mắc, kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) để 

chỉ đạo, hướng dẫn, bổ sung kịp thời.        

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Các BXD Đảng Thành ủy, 

- Các Đ/c Thành ủy viên,  

- Lưu Văn phòng Thành ủy.   
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Bùi Ngọc Ảnh 

 


