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Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng sinh hoaït chi boä
laø giaûi phaùp quan troïng goùp phaàn thöïc hieän coù hieäu quaû
Nghò quyeát Hoäi nghò Trung öông 4 khoùa XI cuûa Ñaûng
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inh hoạt chi bộ là một hoạt động
rất quan trọng, có vai trò và tác
dụng to lớn đối với việc nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các
tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo cho các tổ
chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên hoàn
thành chức năng, nhiệm vụ của mình, trong
đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là
một trong những giải pháp có ý nghĩa quan
trọng hàng đầu.
Qua nghiên cứu thực trạng tình hình
sinh hoạt chi bộ, chúng tôi xin rút ra một số
nhận xét chủ yếu:
Từ khi có Chỉ thị số 10- CT/TW ngày
30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương,
Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày
25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về
nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại
hình tổ chức cơ sở đảng và Hướng dẫn số
09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban
Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt
chi bộ, các cấp ủy Đảng đã quan tâm,
thường xuyên chỉ đạo việc duy trì nền nếp
sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của
các tổ chức cơ sở đảng.
Các cấp ủy chi bộ đã xây dựng quy
chế hoạt động, duy trì thường xuyên nền
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nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ. Nội
dung và các tính chất trong sinh hoạt chi bộ
được các cấp ủy quan tâm, cải tiến, nâng
cao, tập trung bàn bạc giải pháp tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, thể hiện được vai trò
hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là
từ khi có Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung
ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, các
nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Đảng,
sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp ủy
đảng được đảm bảo, việc sinh hoạt đã đi
vào nền nếp hơn và chất lượng sinh hoạt chi
bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực và
được nâng lên.
Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy của
chi bộ đã hội ý thống nhất về đánh giá tình
hình tháng trước và nêu nhiệm vụ của tháng
sau có trọng tâm, trọng điểm. Sinh hoạt của
chi bộ luôn gắn với cuộc vận động "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh".
Trong sinh hoạt chi bộ thường xuyên
bám sát vào các Hướng dẫn của Trung
ương, đánh giá trung thực, khách quan kết
quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng
thời kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
tập thể chi bộ, chỉ ủy và cá nhân đảng viên
Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề còn
với nhiệm vụ được phân công. Các đồng ít, nội dung sinh hoạt có đổi mới nhưng còn
chí đảng viên, nhất là các đồng chí giữ vị trí chậm, có lúc chưa sâu sát, còn mang tính sự
chủ chốt trong lãnh đạo, quản lý khi có dấu vụ, chủ yếu thiên về nhiệm vụ chuyên môn,
hiệu sai phạm được các đảng viên trong chi có một số chi bộ chưa thực sự coi trọng
bộ góp ý xây dựng thẳng thắn, nhiều đồng công tác chính trị, tư tưởng.
chí đã tiếp thu, sửa chữa và đã trưởng thành
Tinh thần đấu tranh tự phê bình và
vượt bậc. Tính lãnh đạo, tính giáo dục và phê bình còn yếu, nhiều vấn đề gay cấn,
tính chiến đấu ngày càng được thể hiện rõ trọng tâm, bức xúc có đưa ra nhưng chưa
nét; nội dung sinh hoạt ngày càng phong được bàn bạc, tranh luận kỹ, kết luật rõ
phú, sâu sắc; hình thức đa dạng; chất lượng ràng. Thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của
sinh hoạt ngày càng được củng cố và tăng cấp ủy cấp trên nhất là cấp trên trực tiếp
cường.
trong quá trình thực hiện nghị quyết nên
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 chất lượng, hiệu quả chưa cao.
khóa XI của Đảng chỉ rõ: “Bên cạnh những
Việc thực hiện ba tính chất (tính lãnh
kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu) trong
vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm sinh hoạt chi bộ có lúc chưa được thể hiện
chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài rõ nét; bí thư chi bộ trong việc điều hành
qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, sinh hoạt có khi còn lúng túng...
làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với
Theo Tạp chí Xây dựng Đảng tháng
Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là 11/2011, hiện nay toàn Đảng có gần 3,8
thách thức đối với vai trò lãnh đạo của triệu đảng viên sinh hoạt ở 56.675 TCCSĐ.
Đảng và sự tồn vong của chế độ”(1). Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
Những hạn chế, yếu kém chưa được ngăn đấu của TCCSĐ có ý nghĩa hết sức quan
chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức trọng trong quán triệt, tổ chức thực hiện
tạp trong những năm qua bắt nguồn từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
nhiều nguyên nhân cả khách quan, chủ thứ XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương
quan, trong đó có nguyên nhân năng lực 4 khóa XI của Đảng.
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh
còn không ít hạn chế, bất cập, nhất là trong hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 ngày
việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương,, góp
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và
các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây sức chiến đấu của Đảng, theo chúng tôi trong
dựng, chỉnh đốn Đảng.
thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một
Bên cạnh những ưu điểm lớn, qua số nội dung sau:
nghiên cứu thực tế tình hình sinh hoạt chi
Trước hết, cấp ủy các chi bộ phải duy
bộ, chúng tôi thẳng thắn chỉ ra những hạn trì và thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế
chế, khuyết điểm như sau:
độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều
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lệ Đảng mỗi tháng một lần, phải tiếp tục
Kịp thời biểu dương, động viên những
quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có
lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09- mặt hạn chế, khuyết điểm.
HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ
Thứ ba, chi bộ phải thường xuyên làm
chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho
bộ.
đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về
Tùy theo đặc điểm tình hình, hoàn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt
cảnh thực tế của cơ sở, cơ quan, đơn vị mà chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở,
quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp, cơ quan, đơn vị.
gắn nội dung sinh hoạt với cuộc vận động
Mỗi đảng viên phải nhận thức sâu sắc
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ
Hồ Chí Minh" đồng thời thực hiện tự phê then chốt đồng thời phải thấy rằng sinh hoạt
bình và phê bình nghiêm túc theo tinh thần Đảng nói chung và sinh hoạt chi bộ nói
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của riêng là một nội dung, một hoạt động rất
Đảng.
quan trọng của chi bộ, có vai trò, tác dụng
Các buổi sinh hoạt chi bộ phải nhất to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức
thiết bố trí thư ký để ghi chép trung thực, chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, là
đầy đủ ý kiến thảo luận, tranh luận của vấn đề trọng yếu, thường xuyên của chi bộ
đảng viên và kết luận của đồng chí chủ trì; và trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt
cuối buổi phải thông qua nghị quyết hoặc ý chi bộ là giải pháp có ý nghĩa quyết định
kiến kết luận của đồng chí chủ trì, thư ký và sức sống, sự tồn tại và phát triển của chi bộ.
người chủ trì phải ký vào sổ ghi biên bản Từ nhận thức các vấn đề trên, thông qua
cuộc họp chi bộ.
thảo luận, tranh luận, bàn bạc, thống nhất
Thứ hai, chi ủy và nhất là bí thư chi bộ những công việc quan trọng ở chi bộ, các
phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng viên phải xác định đúng hơn vai trò, vị
đồng thời thông báo trước nội dung, thời trí và nhiệm vụ của mình ở cơ sở, cơ quan,
gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả
động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị công tác mà chi bộ giao cho.
ý kiến phát biểu xây dựng chi bộ.
Thứ tư, trong sinh hoạt chi bộ cần
Chi ủy cần xác định và chọn những phải nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc
công việc cụ thể, thiết thực liên quan đến tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự
thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và phê bình và phê bình; thực hiện tốt quy chế
quyền lợi của đảng viên, quần chúng ở cơ sở, chất vấn trong Đảng.
cơ quan, đơn vị để đưa ra thảo luận, bàn bạc
Tự phê bình và phê bình phải căn cứ
kỹ và có những biện pháp giải quyết dứt vào ba vấn đề cấp bách Nghị quyết Hội
điểm.
nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã đề
ra và trên cơ sở những công việc đã được
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chi bộ phân công; phải bắt đầu từ trên
Đây là vấn đề quan trọng bảo đảm vai
xuống và từ dưới lên, từ cấp ủy trước đến trò lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện
từng đảng viên của chi bộ; phải có kết luận nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị.
đúng, sai và từ đó cần có biện pháp cụ thể
Đội ngũ cấp ủy nhất là bí thư, phó bí
đưa ra để khắc phục hạn chế, khuyết điểm thư chi bộ phải thường xuyên được quan tâm
kịp thời, có hiệu quả.
về mọi mặt nhất là bồi dưỡng, tập huấn về
Các vấn đề của chi ủy, chi bộ được nghiệp vụ công tác đảng, cách thức tổ chức,
đưa ra thảo luận, tranh luận phải thực sự điều hành sinh hoạt chi bộ...
dân chủ, mọi đảng viên đều được phát biểu
Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh
ý kiến xây dựng, tỏ rõ chính kiến của mình. đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy
Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách cấp trên trực tiếp về chấp hành chế độ sinh
nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách hoạt chi bộ.
nhiệm. Những vấn đề sau khi được thảo
Kiểm tra việc sinh hoạt định kỳ hoặc
luận, tranh luận, bàn bạc dân chủ, biểu đột xuất, qua làm việc trực tiếp với cấp ủy,
quyết theo đa số trở thành nghị quyết của với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ
chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.
nghị quyết.
Thông qua kiểm tra, cấp ủy cấp trên
Cần thực hiện nghiêm túc, có kết quả giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ
quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt
định 158 ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị chi bộ. Kịp thời biểu dương những chi bộ
và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các
XI của Đảng: "phát huy dân chủ thật sự chi bộ khác, uốn nắn những sai sót, lệch lạc
trong Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy chế trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp
chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại chỉ đạo sát hợp, hiệu quả.
các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và
Từ nhận thức sâu sắc của các cấp ủy
cấp ủy các cấp"(2). Đồng thời kết hợp việc và của mỗi đảng viên cùng với các giải
thực hiện quy chế chất vấn với thực hiện tốt pháp đồng bộ, thiết thực, đúng đắn nêu trên
cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng nhất định trong thời gian tới chất lượng sinh
cùng với cuộc vận động "Học tập và làm hoạt chi bộ sẽ không ngừng được nâng lên,
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
giải pháp đồng bộ, có hiệu quả đề xây dựng Đại hội XI và Nghị quyết Hội nghị Trung
chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn ương 4 khóa XI của Đảng.
diện.
(1) Nghị quyết HNTƯ 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về
Thứ năm, thường xuyên củng cố, kiện công tác XDĐ hiện nay.
toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, ( 2) Nghị quyết HNTƯ 4 khóa XI
đặc biệt là bí thư và phó bí thư chi bộ.

