
          ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                           
ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                     
                              *                                   Bình Thuận, ngày  08 tháng 01 năm 2020 
                   Số  494  - CV/ĐUK 
          Rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội  

     
Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

 Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngày 03/01/2020, Chi bộ Cơ sở 

Điều trị nghiện ma túy thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

hoàn thành tốt việc tổ chức đại hội điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở lưu ý một số nội dung sau: 

 1- Đối với việc góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn 

kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp: Nên tổ chức hội nghị góp ý trước thời gian 

diễn ra đại hội. Tại đại hội, đoàn chủ tịch báo cáo kết quả việc góp ý văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp để 

đảng viên (đại biểu) tiếp tục thảo luận (nếu còn ý kiến tham gia); đoàn chủ tịch tiếp 

thu đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến tham gia, bổ sung vào báo cáo tổng hợp, tiến 

hành biểu quyết thông qua và sau đại hội báo cáo lên cấp trên. 

Những chi bộ, đảng bộ đến thời điểm tổ chức đại hội nhưng chưa có dự thảo 

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì tổ chức hội nghị góp ý sau đại hội 

chi, đảng bộ mình và báo cáo kết quả cho đảng ủy cấp trên trực tiếp. 

2- Đối với việc xây dựng Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội: Thực hiện 

theo mẫu tại Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở. Trong đó, cần chú ý: 

- Nội dung Báo cáo chính trị phải mang tính tổng kết đánh giá, súc tích, ngắn 

gọn, không dàn trãi; tập trung vào những kết quả chủ yếu việc thực hiện Nghị quyết 

Đại hội nhiệm kỳ qua (có phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã 

đề ra) và những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác xây dựng Đảng; xác định 

phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phải phù hợp với đặc điểm, tình hình 

của cơ quan, đơn vị (nếu Báo cáo chính trị có độ dài hơn 12 trang giấy A4 thì Đoàn 

Chủ tịch nên trình bày Báo cáo tóm tắt).  

- Nghị quyết đại hội phải đánh giá tóm tắt, khái quát phần kết quả thực hiện 

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua (không đưa tất cả nội dung kết quả thực hiện 

nhiệm vụ từ Báo cáo chính trị vào Nghị quyết); các chỉ tiêu chủ yếu phải mang tính 
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khả thi, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi, đảng bộ mình; tránh đưa những chỉ 

tiêu không cần thiết vào Nghị quyết đại hội. 

3- Về chương trình đại hội: Việc phát biểu chỉ đạo đại hội của đại diện cấp ủy 

cấp trên được thực hiện sau phần trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của đoàn chủ 

tịch. Đối với nội dung góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

và góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp thì tùy vào điều kiện cụ 

thể để sắp xếp cho phù hợp. 

4- Về thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Nghị quyết đại hội cấp mình: 

Cần bố trí thời gian thỏa đáng để đảng viên tham gia ý kiến, thảo luận. Hạn chế việc 

đọc tham luận trong Đại hội, khuyến khích các ý kiến phát biểu, thảo luận. Đối với 

các ý kiến thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội mình thì những vấn đề 

còn ý kiến khác nhau (nếu có) cần phải được thảo luận, làm rõ và lấy biểu quyết tại 

Đại hội. Đối với các chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau, đoàn chủ tịch tiến hành biểu 

quyết thống nhất trước, sau đó tiến hành biểu quyết tất cả các chỉ tiêu còn lại. 

Đối với việc thông qua Nghị quyết đại hội thì sau khi thư ký trình bày Nghị 

quyết đại hội, đoàn chủ tịch phải lấy biểu quyết để thông qua Nghị quyết đại hội. 

5- Về đoàn chủ tịch và điều hành của đoàn chủ tịch trong Đại hội: Các đồng 

chí tham gia đoàn chủ tịch phải là những đồng chí nắm vững các nguyên tắc, thủ 

tục, quy trình Đại hội, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng. Đoàn chủ tịch phải chuẩn 

bị văn bản điều hành chương trình Đại hội thật chi tiết, văn bản hóa tất cả các nội 

dung phục vụ công tác điều hành hoạt động của Đại hội, phân công cụ thể nhiệm vụ 

của từng thành viên trong đoàn chủ tịch. đoàn chủ tịch phải bám sát văn bản điều 

hành và điều hành Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. 

6- Về Ban Kiểm phiếu: Chọn những đồng chí có kinh nghiệm, nắm vững 

nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thực hiện chính xác việc bầu cử, tránh nhầm lẫn và sai 

sót khi kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải hướng dẫn cụ thể việc bầu cử (bầu có số 

dư và bầu không có số dư) để tránh trường hợp có phiếu bầu không hợp lệ. 

Trong quá trình thực hiện công tác tổ chức đại hội, các cấp ủy cơ sở nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng 

ủy Khối) để được hướng dẫn cụ thể. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên,             
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, BTC. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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