
NỘI DUNG 

I. Công tác tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên 

1. Một số vấn đề cần lưu ý về sinh hoạt chi bộ. 

2. Kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp ủy. 

3. Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở. 

4. Công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. 

5. Việc phân công công tác đảng viên. 

6. Chuyển sinh hoạt đảng. 

7. Một số nội dung về nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên ở cơ sở. 

II. Một số vấn đề công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

III. Triển khai Sổ tay điện tử nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở 

---- 

TÀI LIỆU 

 

- Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII quy định thi hành Điều lệ Đảng;  

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương khóa 

XII một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 

- Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 25/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương 

về nghiệp vụ công tác đảng viên. 

- Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về việc kết nạp 

người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng. 

- Quy định số 06-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về một số điểm 

kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo 

tham gia sinh hoạt tôn giáo. 

- Thông tri số 06-TT/TW ngày 02/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về việc kết nạp đảng viên là người Hoa. 

- Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 13/4/2005 của Ban Tổ chức Trung ương 

về kết nạp đảng viên là người Hoa. 

- Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong cơ 



quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, 

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề 

về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

- Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 10/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương 

về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

  



DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY 

(Chế độ báo cáo; quản lý, lưu trữ công văn đi-đến; thu nộp đảng phí, quản lý và 

sử dụng tài chính Đảng; việc khai thác và sử dụng Trang TTĐT của ĐUK) 

----- 
   

 

1. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng thực hiện theo 

Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng; 

2. Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 

theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

3. Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, 

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn;  

4. Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.  

5. Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, 

đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở;  

6. Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, 

ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác 

đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước;  

7. Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị quy định về 

chế độ đảng phí;  

8. Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17/3/2011 của Văn Phòng Trung ương 

Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy 

định về chế độ đảng phí;    

9. Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03/10/2011 về việc điều chỉnh mức 

chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và 

tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức 

đảng các cấp;  



10. Quy định số 668-QĐ/TU, ngày 22/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chế độ phụ cấp trách nhiệm bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực 

thuộc đảng ủy bộ phận;  

11. Công văn số 162-CV/ ĐUK, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối “Một số nội dung về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí”;  

12. Công văn 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung 

ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 

17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí;  

13. Quy định số 19-QĐi/TU, ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên;   

14. Quy định 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp;  

15. Công văn số 1543-CV/TU, ngày 29/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
V/v phụ cấp kiêm nhiệm trách nhiệm và phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên; 

16. Quy định 1781-QĐ/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 
2025. (Văn bản MẬT đã sao lục gửi cơ sở);  

17. Quy định về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và 
bảo vệ Trang thông tin điện tử Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Quy định số 178-
QĐ/ĐUK, ngày 17/9/2020);  

18. Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin của Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Quy định số 179-
QĐ/ĐUK, ngày 17/9/2020);  

19. Quy định việc xử lý và gửi, nhận văn bản giữa Đảng ủy Khối với các chi, 

đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Quy định định số 180-QĐ/ĐUK, ngày 

17/9/2020).  

 

  



Các văn bản  

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng  

 

1- Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 

của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-

QĐ/TW.. 

 2- Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-

HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy 

định số 47. 

 3- Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.    

  4- Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về ban hành 

quy chế giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 

của UBKT Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của 

Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.  

5- Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về quy định 

xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của UBKT 

Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định số 102-QĐ/TW. 

 6- Quyết định 1319-QĐ/UBKTTW ngày 10/6/2013 của UBKT Trung ương 

về ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra 

tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

 7- Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ 

luật tổ chức đảng vi phạm và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 

của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 07-QĐi/TW. 

 


