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 Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII về quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 

28/9/2021 của Ban Bí thư khóa XIII hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành 

Điều lệ Đảng; thực hiện Công văn số 414-CV/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (kể cả đảng bộ bộ 

phận) nhiệm kỳ 2022 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG 

 Các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (sau 

đây gọi chung là chi bộ) đều tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo 

quy định của Điều lệ Đảng (khóa XI). 

 II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI  

 Thực hiện 02 nội dung sau: 

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022  

(đối với những chi bộ mới thành lập thì đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từ khi 

thành lập cho đến thời điểm đại hội) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 

chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy.  

- Bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

 III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội 

Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) chịu 

trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ đại hội chi bộ gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo 

kiểm điểm của chi ủy (đối với chi bộ không có chi ủy thì lồng ghép nội dung kiểm 

điểm vai trò, trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ trong Báo cáo chính trị), dự 

thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội quy Đại hội, Quy chế bầu cử, 

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, 

văn bản điều hành chi tiết, diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc, các biên bản bầu cử.  
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Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của chi ủy cần tổ chức 

lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể thuộc 

phạm vi lãnh đạo của chi bộ bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Sau khi tiếp thu ý 

kiến góp ý, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) 

chịu trách nhiệm tu chỉnh lần cuối để trình Đại hội thảo luận, quyết định.  

Cụ thể như sau: 

a- Báo cáo chính trị (có đề cương kèm theo): 

- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ 

2020 - 2022: Cần tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt 

được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra 

bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình, kế hoạch... 

đề ra (nên có phụ lục thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề 

ra); gắn kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết của 

Trung ương, của cấp ủy cấp trên. 

- Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 

2025 phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

(Lưu ý: Đối với chi bộ không có chi ủy thì có thêm nội dung kiểm điểm vai 

trò, trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022) 

b- Báo cáo kiểm điểm của chi ủy (có đề cương kèm theo):  

Phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình đảm bảo 

nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, 

trung thực việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên; công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị 

quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đối Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tử tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", 

"tự chuyển hoá", gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người 

đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, 

khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế 
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hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời 

gian tới. 

c- Dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025: Trên cơ sở báo 

cáo chính trị, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy) xây 

dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội; trong đó, 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 khả thi, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ mình (chú ý căn 

cứ Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ cấp trên trực tiếp để xây dựng các chỉ tiêu của 

chi bộ cho phù hợp); tránh đưa những chỉ tiêu không cần thiết vào Nghị quyết đại 

hội. 

d- Đối với các loại tài liệu khác như Chương trình Đại hội, Nội quy Đại hội, 

Quy chế bầu cử, Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, Báo cáo công tác 

chuẩn bị nhân sự, văn bản điều hành chi tiết... chi ủy tham khảo các mẫu văn bản 

chuẩn bị cho Đại hội trong “Sổ tay nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở” do 

Đảng ủy Khối triển khai. 

2. Công tác chuẩn bị nhân sự 

2.1. Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và số lượng cấp ủy khóa mới 

2.1.1. Yêu cầu và tiêu chuẩn cấp ủy viên 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới phải căn cứ vào tiêu chuẩn 

cấp ủy viên được quy định tại khoản 1, điều 12, Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 35-

CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. 

2.1.2. Độ tuổi và cơ cấu cấp ủy 

- Các đồng chí lần đầu tham gia chi ủy nói chung phải đủ tuổi công tác ít nhất 

trọn 01 nhiệm kỳ (30 tháng). Những đồng chí được giới thiệu tái cử ít nhất phải còn 

đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (15 tháng tính đến thời điểm đại hội) trở lên. Đối 

với các đồng chí trưởng các bộ phận, phòng, ban, giám đốc các trung tâm, đơn vị 

trực thuộc (hoặc cấp phó) đang làm bí thư chi bộ còn đủ tuổi công tác từ 01 năm (12 

tháng) trở lên, tùy vào điều kiện thực tế có thể tiếp tục giới thiệu tái cử cấp ủy và 

bầu làm bí thư chi bộ. 

- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn là chính, chi ủy cần có cơ cấu hợp lý để bảo 

đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện và có tính kế thừa; nhất thiết không vì cơ cấu mà 

làm giảm chất lượng chi ủy. Các chi bộ cần chú ý thực hiện chủ trương bí thư chi bộ 

đồng thời là trưởng đơn vị; những nơi có tổ chức Đoàn thanh niên, thì tùy vào điều 

kiện thực tế để cơ cấu đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên tham gia chi ủy. 
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2.1.3. Số lượng:  

- Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy, chi bộ có đông đảng 

viên bầu không quá 07 chi ủy viên (số lượng chi ủy viên không quá 1/3 số đảng viên 

chính thức của chi bộ).  

- Chi bộ có dưới 09 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, Đại hội quyết định số 

lượng chi ủy viên khoá mới theo quy định trên (nếu trước Đại hội chưa chuẩn bị 

được nhân sự thì tại Đại hội có thể bầu thiếu số lượng, sau Đại hội sẽ xem xét, bổ 

sung).  

2.2. Quy trình công tác nhân sự 

2.2.1. Rà soát quy hoạch cấp uỷ 

- Chi ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm 

kỳ 2022 - 2025 (quy trình rà soát quy hoạch thực hiện theo Công văn số 89-

CV/ĐUK, ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy hoạch nhân sự 

cấp ủy). 

- Đảng ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, kết luận tiêu 

chuẩn chính trị những nhân sự có vấn đề về chính trị hoặc có đơn thư khiếu nại tố 

cáo (có danh) trước thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc ít nhất 25 ngày làm 

việc. 

2.2.2. Đánh giá cán bộ 

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, chi ủy phải tiến hành đánh giá cán 

bộ về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; (2) 

Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 02 năm gần nhất; 

(3) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn 

Đảng và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/01/2021 của Bộ Chính trị và quy định nêu 

gương; (4) Uy tín và triển vọng phát triển.  

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết 

quả cụ thể.  

2.2.3. Xây dựng đề án nhân sự 

Chi ủy xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó cần tập trung 

vào một số nội dung chủ yếu sau: 

- Đánh giá tình hình công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022; kết quả đạt được, 

hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học 

kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 
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- Đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của chi ủy và có cơ cấu phù 

hợp với đặc điểm của đơn vị. 

- Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, 

phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể chi ủy. 

2.2.4. Chuẩn bị nhân sự  

Nhân sự cấp ủy gồm nhân sự lần đầu tham gia và nhân sự tái cử chi ủy, bí thư, 

phó bí thư. Sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử mới tiếp tục thực 

hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia chi ủy, bí thư, phó bí 

thư chi bộ (quy trình thực hiện cụ thể theo Phụ lục kèm theo). 

Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia chi ủy nhiệm kỳ mới do chi ủy triệu 

tập đại hội thảo luận, quyết định có số dư từ 10 - 15% so với tổng số chi ủy viên theo 

quy định (số dư là 01 đồng chí). Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 

người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh 

sách để giới thiệu với đại hội. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được 

cấp ủy thông qua thì cấp ủy tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu cho đến khi bảo 

đảm số dư theo quy định. 

2.2.5. Báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp cho ý kiến về nhân sự 

Chi ủy báo cáo đảng ủy cơ sở gồm những tài liệu sau: 

- Đề án nhân sự; 

- Danh sách cấp ủy viên không tái cử; 

- Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia chi ủy, bí thư, phó bí thư khoá mới. 

Nếu đảng ủy cơ sở có ý kiến chỉ đạo khác thì chi ủy triệu tập hội nghị chi bộ 

để tiếp thu, thảo luận và điều chỉnh đề án, phương án nhân sự, đồng thời báo cáo lại 

kết quả cho đảng ủy cơ sở cho ý kiến. 

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận thì báo cáo cho đảng ủy bộ 

phận, đảng ủy bộ phận báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, cho ý kiến. 

 IV. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 1. Trang trí trong Đại hội 

 Thực hiện theo Điểm 14.3, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể: 

- Trên cùng là khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm"; 

cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - 

Lênin (bên phải). 

Dưới là tiêu đề đại hội: 

Chi bộ ... 



  6 

Đại hội lần thứ... 

Nhiệm kỳ: … 

- Các khẩu hiệu hành động của chi bộ ở 2 bên phía trong hội trường. 

2. Cách tính nhiệm kỳ đại hội  

- Đối với đại hội chi bộ tiến hành theo nhiệm kỳ, thực hiện đầy đủ các nội 

dung mà Điều lệ Đảng quy định thì nhiệm kỳ được tính theo thời điểm tiến hành đại 

hội. Số thứ tự đại hội tiếp nối theo thứ tự các nhiệm kỳ trước. 

- Những chi bộ do chia tách, sáp nhập thì cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội 

là: Số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian chia tách, sáp nhập) 

cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; chi bộ được thành lập mới hoặc được thành lập từ 

nhiều chi bộ thì tính theo nhiệm kỳ mới; một chi bộ được tách làm hai thì hai chi bộ 

mới được tính nhiệm kỳ liên tiếp như nhau.  

3. Các bước tiến hành Đại hội 

Đại hội có thể có hoặc không có phiên trù bị (phiên họp này không làm công 

tác nhân sự đại hội); chương trình đại hội gồm những nội dung sau: 

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca). 

- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đã bầu ở 

phiên trù bị thì mời lên làm việc). 

- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. 

- Thông qua chương trình làm việc của đại hội; nội quy đại hội; quy chế bầu 

cử (nếu đã thực hiện ở phiên trù bị thì không thực hiện lại ở phiên chính thức). 

- Trình bày báo cáo chính trị. 

- Trình bày báo cáo kiểm điểm chi ủy trong nhiệm kỳ (nếu có chi ủy). 

- Phát biểu của đại diện cấp ủy cấp trên. 

- Thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm chi ủy trong nhiệm kỳ. 

- Thực hiện việc bầu cử (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo 

quy trình bầu cử). 

- Thông qua nghị quyết đại hội. 

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).  

4. Công tác bầu cử trong Đại hội 

Thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành tại Quyết định số 

244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 
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Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng 

dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. 

5. Công tác nhân sự sau đại hội 

5.1. Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử 

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, chi ủy khoá mới 

phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp: Văn bản đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử 

(kèm theo các biên bản bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư và danh sách trích ngang), 

báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi ủy, nghị quyết Đại hội (đã được tiếp thu, 

hoàn chỉnh). 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu 

cử của cấp ủy cấp dưới, nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử thì đảng 

ủy cơ sở chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư. 

- Sau đại hội, nếu phát hiện thấy có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ 

tục bầu cử thì đảng ủy cơ sở có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội, chỉ đạo tiến 

hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không bảo 

đảm nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì đảng ủy cơ sở có quyền không công 

nhận một hoặc một số chức danh đó. 

5.2. Phân công công tác, xây dựng Quy chế làm việc 

- Đồng chí bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới chuẩn bị, dự kiến phân công nhiệm vụ 

chi ủy viên theo từng lĩnh vực công tác của chi bộ để chi ủy thông qua, sau đó thông 

báo cho đảng viên trong chi bộ biết và báo cáo lên đảng ủy cấp trên. 

- Chi ủy tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của chi bộ, kế hoạch 

thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ để trình hội nghị chi bộ thông qua. 

6. Thời gian tiến hành Đại hội 

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ tiến hành không quá 01 ngày; được tiến hành 

từ tháng 6/2022 và hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

Chi ủy triệu tập đại hội phải quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại 

hội cho đảng viên chi bộ biết trước 30 ngày làm việc.  

7. Về kinh phí tổ chức đại hội: Thực hiện theo Quy định số 1781-QĐ/TU, 

ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định chế độ chi tổ chức Đại hội 

Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch (nêu cụ thể thời gian tổ chức đại hội 

các chi bộ trực thuộc) và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) trước 

ngày 20/5/2022 để theo dõi.  
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Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối không tổ 

chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung; tùy theo tình hình thực tế, các đảng ủy 

cơ sở có thể chọn 01 chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ 

khác trong đảng bộ mình (nếu thấy cần thiết có thể mời đại diện Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối tham dự để tổ chức rút kinh nghiệm). Trong quá trình chuẩn bị và tổ 

chức Đại hội phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đảng ủy cơ sở trực tiếp xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội của 

các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm báo cáo việc chuẩn bị 

nội dung và phương án nhân sự của Đại hội và phải được đảng ủy cơ sở đồng ý mới 

được tiến hành Đại hội (đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thì báo cáo 

cho đảng ủy bộ phận để đảng ủy bộ phận xem xét, báo cáo đảng ủy cơ sở quyết 

định). Trong quá trình chuẩn bị, đảng ủy cơ sở cần rà soát giải quyết những vấn đề 

tồn tại, bức xúc tại các chi bộ trực thuộc (nếu có); nếu có vướng mắc, các đảng ủy 

cơ sở kịp thời phản ánh về Đảng ủy Khối để hướng dẫn, giải quyết.  

Sau khi kết thúc Đại hội các chi bộ trực thuộc, các đảng ủy cơ sở báo cáo kết 

quả về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) thời gian chậm nhất ngày 

01/8/2022 (theo Mẫu 1 và Mẫu 2 kèm theo). 

2. Trước thời gian tổ chức đại hội ít nhất 07 ngày làm việc, chi ủy gửi giấy 

mời tham dự và các tài liệu đại hội cho đảng ủy cấp trên (đối với các chi bộ trực 

thuộc đảng bộ bộ phận thì báo cáo cho đảng ủy bộ phận và đảng ủy cơ sở); các tài 

liệu gồm: 

+ Chương trình đại hội; 

+ Văn bản điều hành chi tiết; 

+ Dự thảo Báo cáo chính trị; 

+ Dự thảo Báo cáo kiểm điểm chi ủy trong nhiệm kỳ (nếu có chi ủy); 

+ Dự thảo Nghị quyết đại hội; 

+ Đề án, phương án nhân sự đã được đảng ủy cơ sở thống nhất. 

3. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các Ban và Văn phòng 

Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hướng dẫn này; tổng hợp và báo 

cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                              
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                                 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 

- Các đảng bộ cơ sở, 

- VP, các ban, đoàn thể ĐUK,                                                    

- Lưu VP, BTCĐUK.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  
 

 
 

Võ Thành Công 
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