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ính đến tháng 12/2013 toàn tỉnh có hơn 35.307 đảng viên. Đã giới thiệu 
11.954 đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Qua đánh giá có 10.140 đảng 

viên được đánh giá là hoạt động tốt. Từ 
những con số trên có thể khái quát được 
những kết quả đạt được như sau:  Thứ nhất, các cấp ủy Đảng cơ sở 
khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, cần 
thiết và kịp thời, được tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thông suốt chủ trương và giải 
pháp, hưởng ứng và tự giác chấp hành, được đông đảo nhân dân địa phương hoan 

nghênh và đồng tình ủng hộ. Cấp ủy nơi cư trú đã khắc phục khó khăn, có biện pháp 
tích cực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, bố trí địa điểm, thời gian 
sinh hoạt thuận lợi, chuẩn bị nội dung chu 
đáo, thiết thực đã đưa lại kết quả bước đầu, 
tạo niềm tin vào việc thực hiện chủ trương này.  

Thứ hai, góp phần tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đến tận các tổ chức cơ sở, tăng thêm sức mạnh cho Chi bộ, Đảng bộ 
xã, phường, thị trấn. Đảng viên đang công tác am hiểu tình hình cơ sở, sâu sát nhân 
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 dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng và 

những vấn đề bức xúc đặt ra để tham mưu với cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp 
tích cực, cụ thể phù hợp tình hình đặc điểm 
địa phương; đồng  thời đề cao trách nhiệm, 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
chủ trương của địa phương, phát hiện kịp thời những việc làm sai trái đề xuất biện 
pháp giải quyết phù hợp, nhất là thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy nơi cư trú được tiếp thu thêm thông tin, am hiểu sâu 
sắc các chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, có thêm lực lượng đảng viên 
nòng cốt trong tuyên truyền vận động, lãnh đạo nhân dân địa phương phát triển kinh tế, 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng.  

Thứ ba, giúp cấp ủy nơi đảng viên 
đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú phối hợp quản lý đảng viên và nhận xét 
đánh giá cán bộ, đảng viên tốt hơn; chất 
lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao. 
Thông qua mối quan hệ, trao đổi giữa hai cấp ủy đã tạo mối quan hệ phối hợp khi cần 
thiết và định kỳ, nhận xét đảng  viên cuối năm đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đề 
cao trách nhiệm giữa các cấp ủy Đảng liên 
quan; đảng viên đang công tác gắn bó, gần gũi với cấp ủy và đảng viên, cán bộ ở khu 
dân cư; xóa đi một số mặc cảm, khoảng 
cách giữa đảng viên đang công tác với đảng 
viên và nhân dân nơi cư trú.  Thứ tư, phát huy được tính tiền phong 
gương mẫu của đảng viên đang công tác ở tổ chức Đảng nơi công tác và nơi cư trú. 
Thông qua sinh hoạt của đảng viên đang 
công tác ở các cơ quan cư trú cùng khu dân cư mà đảng viên hiểu biết nhau hơn, vừa đề 
cao tổ chức kỷ luật và ý thức trách nhiệm 
gương mẫu thực hiện các mặt công tác quần 
chúng, công tác xã hội trong khu dân cư, giúp nhau phấn đấu rèn luyện, khắc phục 

nhược điểm, tồn tại giải quyết dần đảng 
viên hạn chế một số mặt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ khi 
triển khai thực hiện chủ trương này, công 
tác quần chúng, công tác xã hội ở khu dân 
cư có bước tiến bộ. Các buổi sinh hoạt ở khu dân cư được đông đảo cán bộ, nhân dân 
tham gia, việc thực hiện các chủ trương, chính sách làm tốt hơn. Mối quan hệ giữa 
đảng viên đang công tác với khu dân cư 
được thắt chặt, đoàn kết. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được 
vẫn còn một số mặt hạn chế đó là:  

- Còn có một số đảng bộ thiếu biện 
pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy cơ quan, đơn vị giới thiệu đảng viên 
về sinh hoạt nơi cư trú còn thiếu sâu sát, cụ thể, chỉ giới thiệu là xong, thiếu kiểm tra 
đôn đốc, không phối hợp hoạt động với cấp 
ủy địa phương để quản lý đảng viên. Cá biệt chưa tin vào chủ trương, làm cho xong 
việc. Vì vậy tiến hành chậm. Một số đảng 
viên được giới thiệu về sinh hoạt xem như 
bắt buộc, chưa có ý thức tự giác tham gia phong trào ở địa phương nơi cư trú, còn 
tâm lý cách biệt trong cộng đồng dân cư. Nên khi giới thiệu về sinh hoạt thì nộp giấy 
giới thiệu chậm, cá biệt có đảng viên không 
nộp giấy giới thiệu; tham gia sinh hoạt không nghiêm túc, ít  có ý kiến đóng góp ở 
khu dân cư.  

- Là chủ trương mới, một số đảng bộ 
còn thiếu hướng dẫn kiểm tra, cấp ủy cơ sở chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện có 
nơi còn lúng túng việc tổ chức lập nhóm và chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Có nơi đã ghép 
đảng viên công tác về sinh hoạt cùng chi bộ 
khu dân cư không đúng với quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. Một số khu dân cư có số lượng 
đảng viên đang công tác được giới thiệu về 
tham gia sinh hoạt đông nhưng chỉ tổ chức một nhóm mà không phân chia thành nhiều 
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 nhóm nên khó quản lý, khó bố trí địa điểm 

sinh hoạt phù hợp, trong khi chi bộ ở khu dân cư lại có ít đảng viên, cấp ủy ít người, 
gặp lúng túng trong thực hiện. Cấp ủy và 
đảng viên ở Chi bộ khu dân cư nhiều đơn vị 
phần đông là cán bộ hưu trí, năng lực và trình độ lãnh đạo làm công tác Đảng có hạn 
chế, một số có tư tưởng tự ti, nên hạn chế trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phân 
công đảng viên.  

- Có đơn vị còn gò ép trong việc phân công công tác cho đảng viên được giới 
thiệu tham gia sinh hoạt nên đảng viên khó 
hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổ chức sinh 
hoạt, có đơn vị chỉ có nội dung thông báo cho đảng viên đang công tác biết một số 
tình hình địa phương nhưng còn quá khái quát, chung chung; đảng viên đang công tác 
ngại tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, 
không tiến hành phân công nhiệm vụ hợp lý cho đảng viên. Vì vậy chất lượng sinh hoạt 
nghèo nàn, đơn điệu, hiệu quả không cao. 
Tư tưởng là có đi sinh hoạt để khỏi phải 
nhắc nhở, chưa thật sự gắn bó với địa phương nơi cư trú.  

- Việc phối hợp của cấp ủy ở quan và cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên 
nhiều nơi chưa tốt. Cấp ủy cơ quan chưa 
chú trọng công tác kiểm tra đảng viên khi được giới thiệu về tham gia sinh hoạt, công 
tác nơi cư trú, nên có đảng viên không nộp 
giấy giới thiệu cho cấp ủy nơi cư trú, còn 
tùy tiện trong sinh hoạt. Việc phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, cấp ủy cơ quan 
chưa liên hệ chặt chẽ với cấp ủy nơi cư trú nên kết quả phân loại chưa sát thực tế. Có 
cấp ủy nơi cư trú còn nể nang ngại va chạm 
nên nhận xét đảng viên đang công tác mang tính hình thức, không đúng thực tế. Có chi 
bộ cơ quan xét công nhận đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng đảng viên 
đó không chấp hành tốt nghĩa vụ nơi cư trú, nhân dân tín nhiệm thấp. Từ những kết quả 

bước đầu thực hiện và những mặt còn tồn 
tại theo chúng tôi trong thời gian tới cần làm tốt những giải pháp sau:  

Một là, các cấp ủy thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị số 22 CT/TU ngày 26/4/1999 
của Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01 HD/BTC ngày 15/5/1999 của Ban tổ 
chức Tỉnh ủy, tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các TCCSĐ về thực hiện chủ trương giới thiệu 
đảng viên ở các cơ quan về tham gia công 
tác xã hội và sinh hoạt ở nơi cư trú, tiếp nhận tổ chức sinh hoạt có nội dung thiết 
thực, đi dần vào nề nếp và đạt được kết quả 
tốt hơn.  

Hai là, các cấp ủy cơ quan phải có mối quan hệ thường xuyên với cấp ủy địa 
phương nơi có đảng viên của mình về sinh hoạt để quản lý, có cơ sở đánh giá đúng đầy 
đủ với từng đảng viên, nhất là vào các đợt 
tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI): "Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay".  

Ba là, các cấp ủy ở khu dân cư chuẩn bị tốt nội dung, địa điểm bố trí thời gian 
sinh hoạt hợp lý, có biện pháp nhắc nhở kịp thời đối với những đảng viên không chấp 
hành và phản ánh với cấp ủy cơ quan nơi 
đảng viên công tác để có hình thức xử lý kịp thời các sai phạm, nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên.  

Mỗi đảng viên tự giác chấp hành 
nghiêm túc chủ trương này và chuẩn bị những ý kiến để tham gai trong các đợt sinh 
hoạt, giúp cấp ủy lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ 
chính trị nơi mình cư trú. Vận động gia đình thực hiện đầy đủ nghiêm túc mọi  hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội nơi cư trú./.  


