BAN CHAP HANH TRU1\G UONG BANG CONG SAN VIT NAM
BAN TO CHI1JC
Ha Nói, ngày 06 tháng 7 nám 2018
s 12 -HD/BTCTW
TNH uY T -Ij

I _N HU

HIJONG DAN
Mtsji1 v nâng cao chat lu'qng sinh hott chi b

Thirc hiên Két 1un sO 1 8-KL/TW, ngày 22/9/2017 cüa Ban Bi thu khóa XII
ye tiêp tiic day inçtnh thc hién Gui thf so 10-CT/TW cña Ban BI thu' khóa X "ye
náng cao chat lu'ng sinh hoQt chi b5" trongtinh hinh rnó'i, Ban TO chilic Trung
uo'ng hu'óng dan rnt so van dê ye nâng cao chat lung sinh hoat chi b nhu, sau:
I. M1JC IMCH, YEU CAU
1. Nang cao nhn thñ'c, trách nhim cia các cp üy, to chàc dáng, bI thu
chi b và dàng viên v rniic dIch, nghia, tm quan tr9ng cüa sinh hot chi b.
Phát buy uu dirn, kh.c phçc han ch, khuyt dim trong sinh hoit chi b, nht
là chi b co' quan, doanh nghip, dan vj sir nghip. Dim vic hçc tp Va lam theo
tu tuO'ng, dio dirc, phong cách H ChI Minh; tir phê blnh và phê bInh theo tinh
thn Nghj quyt Trung uo'ng 4 khóa XI, khóa XII trà thành ni dung thu'ông
xuyên trong sinh boat chi b; gop phn xay drng Dáng trong sach, vü'ng rnanh.
2. Các cap ày, to chàc dáng tip tçic quán trit sâu sc các nghj quyêt, chi
thi, huo'ng dn cña Trung uo'ng v sinE hoat chi b; tang cu'ông lãnh dao, huó'ng
dan, kim tra, giám sat vic ch.p hành nguyen tc t chàc và sinh boat dáng,
thrc hin nguyen tc tp trung dan chñ, tii' phê bInh và phê bInh, giü gin k'
cuo'ng, k' !uât trong Dàng, bão darn tInh lãnh dao, tInh giáo duc, tInh chin du
trong sinh boat chi b.
3. Chi ày phâi chun bj tt và thtrô'ng xuyen di rnó'i ni dung sinh boat
bâo darn dàng quy dinE, huó'ng dn cüa cp trên, phà h9p vó'i tInh hInh, dc diem
cüa chi bô; nâng cao hiêu qua iänh dao thirc hin nghj quyt cüa chi b. Mi dáng
viên, nht là dáng viên giü' chàc vu lanE dao, quàn l và bI thu chi bô phài nêu
cao vai trO tiên phong gu'o'ng mu trong sinh boat chi bô, giü' gin doàn kt thng
nht, tInh yêu thu'o'ng dng chI, tIch crc tham gia dóng gop kiên trong các buôi
sinh boat và thirc hin tt nhim vi duçc chi b phân cong.
H. NO! DUNG
1. Cong tác chuãn b1 và các bu'ó'c sinh hot chi b
1.1. Cong tác chuEn bj
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a) Di v&i sinh hoat thirông 1)
- BI thu' hoc phó bI thu chi b chun bj ni dung sinh ho?tt, du' thâo ngh
quyt (nu co) boic dir kin ni dung kt lun ciia bui sinh hot.
- Hçp chi üy (bI tim, phó bI thu nlifing no'i ld'iOng CO chi 'iy) dé thng nht
ni dung sinh boat, dánh giá kt qua cong tác länh dao cña chi b trong théng, di'
kin nbim vi cña tháng tip theo; xác djnh nhrng ni dung trpng tam can trao
di, thào luân, biu quyt tai chi bô; cho ' kin v du' tháo ngh quyt (nu co).
- Thông báo thOi gian, dja dim, ni dung sinh boat chi bô dn dáng viên
va cp ày viên cp trén duo'c phân cOng theo clOi chi b. Chi b có diêu kin gài
truóc tài 1iu sinh hott cho dàng viên d nghiên cOu, chuân bj ni clung phát
biu 2 kin.
b) Di vi sinh hoot chuyên d
- Hang narn, chi b5 xây drng k hoch sinh hott chuyên d d t chirc
thirc hin và báo cáo cp i.iy cp trén tnrc tip theo dOi, chi dio.
- Clii b phàn cong dâng viên cO khá nang biên tp, am hiu ni dung lien
quan dn chuyên d d chun bj bang van bàn. Di vO'i chi b do diu kin khó
khãn không th chun b chuyên d sinb boat bng van bàn, cp ày cp trén trrc.
tip clii dao, hu'ó'ng dn each thiLrc sinh boat nhung phái bâo darn cht lu'o'ng.
- BI thu' clii b trao di v miic dIch, yêu cu, ni dung, phuung pháp thrc
bin chuyên d vó.i dàng vien duc phân cOng. Di.i thào chuyên d phài dup'c clii
ày hoc bI thu chi b thông qua và gài cho dáng viên truO'c khi t chà'c sinh hoat.
1.2.

các

btthc sin/i ho',t clii bô

a) Ma &u
- Tuyên b 1 do, gió'i thiu dai biu (nu co).
- Cu thu k' ghi bién bàn sinh hoat chi b.
- Thông báo tInh hInh dáng viên: S dáng viên cO mat, vng rnt (Co l do,
khOng l do).
- Thông qua ni dung, chuung trInh sinh hoat clii b.
b Tin hnh sin/i hoat
(1) Dôi vó.i sinh boat thuO'ng k'
- BI tim' clii ho báo cáo nôi dung sinh hot dä du'pc clii ày chuân bj vâ gp'i
thào luân.
- Dáng viên phát biu ' kin, tp trung trao dôi, thào luin ni dung trpng
tam lien quan trirc tip dn hoat dng cüa chi b; tir phê binh kt qua thijc hin
nhim vu duoc giao; gop ', phé blnh di vói dàng viên trong clii b.
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- BI thu' chi b cung cp thông tin và dnh hu'ó'ng d lam rO nhü'ng vn d
dáng viên quan tarn, tao bu không khI dan chü, có'i mó', khuyn khIch dâng
viên tharn gia dóng gop kin d bui sinh hoat dat hiu qua.
(2) Di vó'i sinh hoat chuyên d
- BI thu chi bô nêu miic dIch, yêu cu buôi sinh hoat chuyên d.
- Dáng viên du'Q'c phân Cong chun bj, trInh bay dir tháo chuyên d.
- Các dáng viên phát biu, nêu nhn th'.rc cfia cá nhân di vó'i chuyên d
và tác diing ciia chuyên d di vi ban than; lien h vói chi b, co' quan, dan vi,
dja phLro'ng; trao dti, dóng gop kin d hoàn thin dir tháo chuyên dê.
- Eâng viên duçic phân cong chun bj chuyên d tip thu ' kin tham gia
d hoàn thin. Chuyên d sau khi hoàn thin phài gui dáng viên trong chi b
(chi b diOng dãng viên co th gui tó'i t dâng) d nghiên cuLl, h9c tp vâ báo cáo
cap 1iy cap trén tric tiêp.
c) Ke't thzc
(1) Di vó'i sinh hot thung ki
BI thu chi b thçrc hin các ni dung chii yu sau:
- Tng hçip các kin phát biu tai bui sinh hoat; nhüng kin tip thu
d b sung, hoàn thin ni dung sinh hoat chi b; phân cong nhim vii cho dâng
vién vá quy dn1i thai gian hoàn thành.
- Djnh huó'ng tu tu011g di vói dáng viên; giái quyt hoc phán ánh vó'i cp
có thrn quyn v tarn tir, nguyen vong, nhthig d xut, kin ngh cia dáng viên.
- Thông qua nghj quyt hoc kt 1un.
- Dánh giá cht lu'çng bui sinh hoat.
- Thu k)2 trmnh bay biên ban sinh hoat chi b.
(2) Di vó'i sinh hoat chuyên d
BI thu' chi bt dánh giá vic chu.n bj, cht 1uçng cña chuyên d; ' nghia,
tác dçing cüa chuyên d di vói chi b, dãng viên. Kt lun các ni dung cn
tip thu d b sung, hoàn thin di' tháo chuyên d.
Khóng tá clizc s/nh hoQt chuyên mon lang ghép v&i s/nh hoQt chi b. Vic
t chth'c sinh hoat chuyén d khOng thay th sinh hoqt chi b5 thiràng lcj),' nu clii
b5 khó khàn v thai gian, df a diem có the' ké't hcip s/nh hoqt chuyên d vó'i s/nh
hoat clii hO tliu'O'ng k) trong c/mg mt bui, nhu'ng phthi thi'c Jiin Ian Iu'Q't, sinh
hoat thu'ô'ng lt xong rnó'i sinh hoçzt chuyên d hoc ngu'Q'c l7i.
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2. Ni dung sinh hot chi b
2.1. Di vói sin/i /io(it tliicô'ng kj)
Can cti' Diu 1 Bang, dnh hLró'ng cüa cp trén, tmnh hInh, dc diem cilia
chi b vâ kt qua thirc hin nhim vi chInh trj, hng tháng chi b sinh hoit gm
các ni dung chill yu sau:
a Vé cong tOc chInh tn, tic ticng
- Lua ch9n nhcing ni dung thôi sr trong nu'ó'c, quôc tê, các van dê cia
dja phuong, co quan, do'n vj sat vói tInh hmnh vâ phñ hop chrc nãng, nhirn vu
cia chi bô d ph bin, trao di.
- Thông báo kjp thai chu truo'ng, cac van bàn cilia Dâng, Nhà nu'óc, cilia cap
ñy, to chiic dâng, chInh quyn, Mt trn To quc Va CC doàn the chInh trj - xã
hi các cap cn ph bin dn chi bi.
- Dánh giá tInh hInh tu tuórig cilia dàng viên, quAn chiling thuôc pham vi
lãnh dao cia chi bâ; nhüng vn d chi b can quan tam. Kjp thôi djnh hu'óng
nhân thilrc, tu tu'&ng cho clang viên.
b) Vé thuc hién nhiém vu chInh tn
- Dánh giá két qua cong tác lãnh dao thirrc hin nhim v11 chinh trj trong
tháng cilia chi b và vic thirc hin nhirn v cilia clang viên; chi rO uu dirn, han
chê, khuyt dirn vâ nguyen nhân d d ra bin pháp kh.c phiic.
- Dánh giá vic thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 khóa XI M5t sO' win dé
cá'p bOch v xáy dung DOng hin nay, Ngh quyêt Trung uoig 4 khóa XII v tang
czrOig xáy c4rng, chih dn Dáng, ngãn chn, day liii sc suy thoOi v tic tuOng
chmnh tn, dao dzc, !i sang, n1iEng biu hin 'tr din bin ", "tc chuyén bOa"
trong n5i b gn vó'i thirc hin Chi th sê 05-CT/TW cua B ChInh trj v dOy
manh hoc tap, lam theo tic tu'O'ng, dao d&c pliong cOch Ho Chi Minh.
- Bang viên, nht là nguOi dilrng du lien h, dánh giá viêc thuc hiên nôi
dung dã cam kt theo Nghi quyt Trung u'ong 4 khóa XII; v nh€tng diu clang
viên không du9c lam và trách nhim neu gu'olig theo quy dTjnh cilia Ban Chp
hành Trung uo'ng, B ChInh trj; v chng chiy chilrc, chiy quyn và chémg chili
nghia cá nhân, quan lieu, xa rôi qun chñng.
- Kt qua lãnh do chInh quyn, các doàn th chInh tn - xã hOi.
- Xác dinh nhiêm vu cilia chi b tháng tip theo vá bin pháp ianh dio, chi
dto; phân cong nhim vi cho clang viên.
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2.2. Dii vói sin/i 1wit chuyên d
Can cir chi thj, ngh quyt và dnh hung cña c.p trên, tInh hInh, dc dirn cüa
chi bô, rni qu It th.t mt 1tn chi bô t chi'irc sinh hoat theo các nhóm v.n d sau:
- V hoc tp và lam theo tu tLrông, d.o düc, phong cách H ChI Minh
theo huó'ng dn cüa Trung tro'ng và cp iy, t chtrc dãng cp trên.
- V các giâi pháp nâng cao trInh d 1 1un chInh tr, chuyên mon nghip
vu, nãng luc cong tác cüa di ngü can b, dáng viên.
- V trin khai thuc hin các chi thi, nghj quyt, quy dlnh ciia Dáng, pháp
1ut cia Nba nuôc lien quan trirc tip dn sr lãnh dto, chi do cüa chi bô.
- V các giái pháp phèng, chng, khc phçic, süa chü'a cac biu hin suy
thoái v tu' tu'O'ng chInh tn, dao dirc, 1i sng, nhUng biu hin 'tçr din bin",
"tir chuyn hóau trong chi b.
- V cOng tác xây dung Dãng, xây drng h thng chInE tn, xây drng Co.
quan, don v vüng manh; du tranh phông, chong tham nhüng, lang phi, tiêu
ci.rc, quan lieu, xa dan, cá nhân chu nghTa 0' dja phuo'ng, ca quan, don vi.
- Vê V1C nâng cao ch.t 1uçng, hiu qua cong táC chuyên mOn CUa
quan, don vi, Chi bô.

Co

- V giáo diic truyn thng each mng, truyn thng cüa dja phu'crng, co
quan, do'n vi cho can bô, dáng viên.
- Nhung ni dung khác theo d.0 dim Cua trng loai hlnh chi b.
3. Khung tiêu chI dánh giá chat lu'çrng sinh hott chi bô
Mt s tiêu chI khung d lam ca s ban hành tiêu chI dánh giá mt bui
sinh boat chi b thu'O'ng k dat ch.t hrng gm:
3.1. Tj l dáng viên dy'sin/i

/10(11 clii

b3

Dáng vien dir sinh boat dt t' l trên 85% và khOng có dâng viên vng mt
không 0 1' do hoc dâng viên vng rnt có 1 do qua 03 ln lien tip trong närn
(tnir tnràng hçp duçic min cOng tác, sinh hoat dâng theo quy djnh và dâng viên
trong lrc lucmg vu trang lam nhim vi dc bit).
3.2. Cong thc c/,un bj sin/i Iioçit c/il b5
- BI thu' hoc phó bI thu chi b tric tip chun bj ni dung sinh boat.
- H9p chi i1y (bI thu, phó bI thu ó' nhüng no'i khOng có chi ñy) truóc khi
sinh hoat chi bô.
- Nôi dung sinh boat du'p'c chun b dung, dü theo hu'ó'ng dn cfia cp fiy
cp trén; xác dinh du'9'c ni dung trQng tarn can trao dôi, thâo 1un dê chi b
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lãiih dao, clii do giái quyêt kip thô'i, nhât là rihung van dê rnói nôi len có tInh
cp bach ó' da phu'ang, co quan, don vj.
- Xây dirng dr thâo ngh quyt cña clii b.

3.3. To c/,á'c sin/i hoat clii bô
- Thai dirn t chrc sinh hot ding quy djnh cüa cp üy có thârn quyn.
- Thirc hin dy dü ni dung, trinh tir bui sinh hot clii b theo quy djnh.
Phu'cing pháp diu hành cia ngu'è'i chñ tn 1mb hoat, hiu qua.
- Co biu duo'ng dãng vién tiêu biu trong tháng; nhc nhô, phé bInh dãng
viên chua hoàn thânh nhiêrn vi duoc giao, dãng vien không thrc hin ding cam
kt tu du'ông, i-en luyên, phn du hang narn hoc có khuyêt diem trong thtc
hin chi truolig, nghj quyt, clii thj, quy dnh ciia Dáng và cp ày cp trCn
nhung chua dn imirc phái xà 1 ki lut (nu co).
- Co nhiu dáng viên tham gia phát biu kin.
- Thai gian sinh hoat chi b: Phài bào darn tn 90 phñt tró len. Nu kt hp'p
sinh hot chuyên d vói sinh hot chi b thuôiig k trong càng rnt bui thI phái
bào darn tIii gian ti thiu 120 ph(it. Di vó'i chi b có qua It dâng viên thi cp
ày có thrn quyn quy djnh cii th thôi gian sinh hot.
- Së biên bàn sinh hoat chi b ghi chép dy di din bin cña bui sinh
hot và dupc lu'u gifl, báo quãn lâu dài d lam tài lieu tharn khào, giáo duc
truyen théng cho dàng viên.

3.4. Th rc Ii in nguyen kc t ch i'rc, sin/i /z oit thing
- Thrc hiên diing nguyen tc tp trung dan chiii trong sinh hot clii b.
- Clii ày, dáng viên nghiem tüc, thrc su cu thj khi tin phê binh vâ phé binh.
- Sinh hot bâo darn tInh lãnh do, tInh giáo diic, tInh chin du. Cucrng
quyt chng bênh thành tIch, di hôa vi qu, n nang, né tránh, ngai va cham,
thy dàng không dam bâo v, thy sai không darn du tranh.

3.5. Kt qua lan/i 4w thy'c hin kt luçIn /zoc nghj qiiyt cáa c/il b
Kt luân hoäc ngli quyt ci1a clii bô duo'c lãnh dao, to chàc thc 1iin dt
két qua tat.
III. TO CHIIC TH1C Hh]N
Can cir Clii thi s 10-CT/TW, Két luân s 18-KL/TW cüa Ban BI thu,
Huóng dn nay và tInh hInh thçrc t, các cp ày, t ch'Lrc dàng lanh do, clii
hu'óng dan, ci th hóa rnt s ni dung chü yu sau:
1. Các tinh üy, thành ày, dàng ày trrc thuc Trung uong ban hành tiêu chI
th danfl giá chit luo'ng sinh hoat di vói tü'ng loi hinh clii b theo các mac
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do (tOt, khá, trung bInh, kern) lam co sO' dê các chi bO phân dâu, cip Oy, tO chrc
dáng cp trén kirn tra, giárn sat, dánh giá, xp loi chit 1u9iig chi bO, dáng viên
htng nãrn; quy djnh v trách nbirn và phân cong cp iiy viên, can b các ban xây
dung dáng các cp trong vic du', theo dOi, hu'ó'ng dn sinh hoat chi b thuc
djnh
pharn vi lãnh dao cia cp ny; hu'ó'ng dn ni dung sinh hoat thu'O'ng
hu'O'ng viêc sinh boat chuyên d phü hop vO'i dc diem, chO'c nàng, nhirn vii cüa
trng loai hInh chi b va nhirn vii chInh trj cOa dia phiro'ng, co' quan, do'n vj
trong tirng giai doan, báo dam tInh toàn diên, phong phñ, thit thirc, hiu qua.
2. Tang cu'O'ng cong tác kim tra, giárn sat theo quy djnh ciia Ban BI thu tai
Kt 1un s I. 8-KL/TW d kp thO'i chn chinh nhu'ng han ch, khuyt dirn; x11' l
nghiêrn chi bô, dáng viên vi pham nguyen tc Va the d sinb boat chi b. ThuO'ng
xuyên cUIng c& kiên toàn, nâng cao cht 1uçng di ngü chi iy viên, bi thu clii b;
tang cuà'ng tp hun, bi dung, toa darn ye k5" näng chuân bi, diu hành sinh
boat cho clii ily, bI thu clii b; kp thO'i nhân rng nhü'ng chi b tiêu biu có nhiu
giái pháp di rnOi, sang tao, dat kt qua tt trong nâng cao cbt lu'png sinh boat
clii b vâ biu du'ong, khen thuO'ng tap tb& cá nhân Co thành tich.
3. Các cp Oy, t chiirc dáng 1y kt qua nâng cao chat lu'ç'ng sinh hoat clii
b là rnt tiêu cbI quan tr9ng d dánh giá, xêp loai chat lu'çrng t chirc dáng,
dáng viên; htng nãrn, phài so' kt, tng kt vic nâng cao cht k19'ng sinh boat
clii b gãn vó'i so kêt, tOng kêt cOng tác xây di'ng Dáng dê riit kinh nghirn và
báo cáo cp trên theo phân cp. Các tinh ñy, thánh üy, dáng Oy tri'c thuc Trung
uong báo cáo kt qua nâng cao chit lup'ng sinh boat clii b v Ban To chO'c
Trung uo'ng tru'O'c ngày 01/4 hang nàm dé tong hp, báo cáo Ban BI thu.
Hu'O'ng dn nay thay tb Hu'O'ng dn s 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012
cOa Ban To chirc Trung u'o'ng. Trong qua trinh thrc hiên, nu có vu'O'ng rnc,
các cap üy kjp thOi phán ánh v Ban TO chii'c Trung u'o'ng.
No'i nhân:
- B ChInh trj, Ban BI thu (d báo cáo),
- Các tinh üy, thành uy; dãng doân, ban can
si dáng. dáng iy tri'c thu5c Trung uong;
táng üy doi v sçt nghip Trung uo'ng,
- Các ban dáng Trung uong,
- Länb dio Ban To chirc Trung uo'ng,
- Các vu, cic, don vj thuc Ban To chirc
Trung uGng,
- Luu VP, Vu CSD

KIT TRTJO'NG BAN
PHO TRLFCNG BAN THIJONG TRUC

Nguyn Thanh BInh

