
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   ĐẢNG ỦY KHỐI
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
                               *                                    Bình Thuận, ngày 13 tháng 5 năm 2019
                   Số 65 - CV/ĐUK
      Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc
   nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phân
công các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ

Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/BTCTU, ngày 06/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh
ủy về khảo sát công tác triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
và phân công các đồng chí lãnh đạo khối đảng dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình;
để có cơ sở tổng hợp và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo tình hình, kết quả triển
khai thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gửi về Đảng ủy Khối cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy)  trước ngày 21/5/2019 (theo đề
cương đính kèm).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng triển khai

thực hiện.

Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên,                                                                                     PHÓ BÍ THƯ
- Lưu VP, BTC (Ncuong-2b).

                           
                                                                                

                                                                                      Võ Thành Công



ĐỀ CƯƠNG
báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ và phân công các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ 
của Đảng ủy cơ sở

(Ban hành kèm theo Công văn số 65 - CV/ĐUK, ngày  13/5/2019 của BTV Đảng ủy Khối)
---

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của Đảng ủy cơ sở
1. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ được triển khai

như thế nào?
2. Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và những tồn

tại, hạn chế trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình?
3. Kết quả triển khai và thực hiện việc phân công các đồng chí đảng ủy viên tham dự

sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng trong đảng bộ?
4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
II. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
1. Đối với sinh hoạt thường kỳ
- Công tác chuẩn bị của cấp ủy? Những thuận lợi và khó khăn?
- Quy trình sinh hoạt của chi bộ tiến hành như thế nào?
+ Đồng chí nào chủ trì cuộc họp? Chi bộ có thông qua chương trình, nội dung sinh

hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận không? Tỷ lệ đảng viên tham
gia sinh hoạt chi bộ định kỳ bình quân? Thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ  (cố định một
ngày trong tháng hay linh hoạt? Sinh hoạt ban ngày hay ban đêm? Thường tiến hành trong
bao nhiêu giờ?).

+ Trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu đi sâu bàn về nội dung gì? Khi trong thảo luận còn
có những ý kiến khác nhau thì người chủ trì làm gì? Nội dung nào thường được đảng viên
tham gia góp ý kiến nhiều nhất? Nội dung nào đảng viên ít tham gia đóng góp ý kiến, nêu rõ
lý do?

- Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ như thế nào?
+ Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì có kết luận không?
2. Đối với sinh hoạt chuyên đề
- Việc phân công đảng viên chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề thực hiện như thế nào?
- Việc thực hiện quy trình sinh hoạt chuyên đề của chi bộ được thực hiện như thế

nào?
- Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thường tập trung vào những nội dung gì?
3. Những kiến nghị, đề xuất.



ĐỀ CƯƠNG
báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ của chi bộ cơ sở
(Ban hành kèm theo Công văn số 65 - CV/ĐUK, ngày 13/5/2019 của BTV Đảng ủy Khối)

---

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ
1. Đối với sinh hoạt thường kỳ
- Công tác chuẩn bị của cấp ủy? Những thuận lợi và khó khăn?
- Quy trình sinh hoạt của chi bộ tiến hành như thế nào?
+ Đồng chí nào chủ trì cuộc họp? Chi bộ có thông qua chương trình, nội dung sinh

hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận không? Tỷ lệ đảng viên tham
gia sinh hoạt chi bộ định kỳ bình quân? Thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ  (cố định một
ngày trong tháng hay linh hoạt? Sinh hoạt ban ngày hay ban đêm? Thường tiến hành trong
bao nhiêu giờ?).

+ Trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu đi sâu bàn về nội dung gì? Khi trong thảo luận còn
có những ý kiến khác nhau thì người chủ trì làm gì? Nội dung nào thường được đảng viên
tham gia góp ý kiến nhiều nhất? Nội dung nào đảng viên ít tham gia đóng góp ý kiến, nêu rõ
lý do?

- Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ như thế nào?
+ Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì có kết luận không?
2. Đối với sinh hoạt chuyên đề
- Việc phân công đảng viên chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề thực hiện như thế nào?
- Việc thực hiện quy trình sinh hoạt chuyên đề của chi bộ được thực hiện như thế

nào?
- Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thường tập trung vào những nội dung gì?
3. Những kiến nghị, đề xuất.
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