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Cảnh sát nhân dân 2 đã quán triệt chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt 

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban tổ chức Trung ương 

hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng và 

Hướng dẫn số 23-HD/ĐUCA ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Công an Trung ương về nội dung, biện pháp, quy trình sinh hoạt chi bộ trong 

CAND. Nhìn chung, công tác sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc luôn 

được duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng cao. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất 

định trong chế độ sinh hoạt của các chi bộ. Chính vì lẽ đó, việc nghiên cứu để 

tìm ra những hạn chế để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh 

hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường là một vấn đề cần thiết được 

đặt ra. 

***** 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: sức mạnh của Đảng 

bắt nguồn từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. 

Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính 

kỷ luật cao và mỗi cấp độ tổ chức có chức năng nhiệm vụ riêng, trong đó Người 

rất coi trọng vai trò của chi bộ. Bởi lẽ, đối với bản thân Đảng, chi bộ là tổ chức 

hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; chi bộ là môi trường tu 

dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên; chi bộ có vai trò quan trọng 

trong việc gắn kết Đảng với quần chúng nhân dân; là nơi trực tiếp đưa đường 

lối, chủ trương chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng 

lợi đường lối, chủ trương, chính sách ấy. Đồng thời, chi bộ cũng là nơi thể hiện 

đầy đủ các mặt hoạt động và sức chiến đấu của Đảng. Các mặt hoạt động của 

Đảng có đầy đủ, đa dạng, phong phú hay không, sức chiến đấu của Đảng mạnh 

hay yếu, tất cả đều được thể hiện ở chi bộ. Với vai trò quan trọng như vậy, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần 

chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công 
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việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi 

chảy”1. Bởi vậy, “đối với Đảng ta, việc xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh 

là một công việc vô cùng quan trọng”2. 

Muốn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thì phải nghiêm túc thực hiện 

chế độ sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là cuộc họp toàn thể những đảng viên 

của chi bộ, trên cơ sở những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Thông 

qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích 

cực học tập tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do 

Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Đồng thời, 

thông qua sinh hoạt chi bộ còn góp phần nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh 

thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương 

yêu đồng chí trong chi bộ. Mặt khác, việc thực hiện đều đặn, thường xuyên các 

buổi sinh hoạt chi bộ sẽ tạo điều kiện cho cấp ủy nắm chắc tình hình, sự chuyển 

biến tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Trên cơ sở đó, cấp ủy 

sẽ có những biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Với ý nghĩa quan trọng đó, các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ 

sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của 

Điều lệ Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân”, trong đó Người chỉ rõ: “Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải 

nghiêm túc”3 và xem đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giáo dục 

đạo đức cán bộ đảng viên nói riêng và xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, 

góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, chúng 

ta đang chủ trương đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ. Nhưng sự đổi mới đó phải gắn liền với thực hiện cuộc vận động 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho nội dung sinh 

hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, đảm bảo cho mọi đảng viên nâng cao nhận 

thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi 

bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, 

giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ đảng viên. 

                                                      
1 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.590. 
2 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 77. 
3 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.498. 



 Trên cơ sở nắm vững vị trí, vai trò của chi bộ cũng như tầm quan trọng 

của công tác sinh hoạt chi bộ và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 

30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ 

sở đảng, Hướng dẫn số 23-HD/ĐUCA ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, biện pháp, quy trình sinh hoạt chi bộ 

trong CAND. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng cảnh sát nhân 

dân II, công tác sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc luôn được duy trì nề 

nếp, thực hiện đúng theo quy trình và đạt được những kết quả nhất định, góp 

phần nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ của nhà trường. 

Ngày 18/12/2014, Đảng ủy Công an Trung ương đã ra quyết định số 459 -

QĐ/ĐUCA(X11) về việc giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Trường 

Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (T39). Hiện nay, Đảng bộ Nhà trường có 61 chi 

bộ bao gồm 1.356 đảng viên, trong đó khối cơ quan bao gồm 26 chi bộ với 394 

đảng viên, khối học viên bao gồm 35 chi bộ với 962 đảng viên. Cấp ủy các chi 

bộ trực thuộc bao gồm 138 đồng chí. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ trực 

thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đơn vị, lớp học luôn được 

Đảng ủy quan tâm sâu sát. Bên cạnh đó, Đảng bộ có những thuận lợi cơ bản là: 

Đảng bộ sinh hoạt tập trung thuận lợi cho việc triển khai và thực hiện chỉ thị, 

nghị quyết của cấp trên; đảng viên khối cơ quan có trình độ đồng đều, có tâm 

huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ 

huy chủ chốt luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

lực lượng, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Do đó, các chi bộ trực thuộc 

trong những năm qua cơ bản đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, 

toàn diện trong mọi mặt công tác của đơn vị và lớp học; công tác sinh hoạt chi 

bộ dễ dàng đi vào nề nếp, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng về nội dung, cụ 

thể: 

 Thứ nhất, các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ nhà trường luôn chấp hành 

nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ (định kỳ và đột xuất) theo đúng quy định của 

Điều lệ Đảng. 

 Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã duy trì và tổ chức tốt các buổi sinh hoạt 

chi bộ định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần để quán triệt đến toàn thể đảng viên 

trong chi bộ về các tài liệu, văn bản Đảng ủy cấp trên, đánh giá việc thực hiện 

nghị quyết chi bộ đã đề ra trong tháng trước và xác định phương hướng lãnh đạo 

các mặt công tác cho tháng tiếp theo. Ngoài ra, khi cần triển khai một số văn 



bản, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên, hoặc giải quyết 

những việc cấp bách, cần thiết thì cấp ủy chi bộ đã triệu tập đảng viên họp đột 

xuất. Không những vậy, sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc luôn quán triệt 

và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ của chi bộ. Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh cụ 

thể mà các chi bộ trực thuộc (chi bộ khối cơ quan hay chi bộ khối học viên) đã 

duy trì các hình thức, chế độ sinh hoạt một cách có nề nếp và bảo đảm đúng 

nguyên tắc quy định.  

 Tất cả các đảng viên đã tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, những đảng 

viên vắng (vì lý do công tác hoặc lý do chính đáng khác) đều có báo cáo trước 

với chi ủy. Tất cả các đảng viên đến họp chi bộ đã có sổ ghi chép; trong sinh 

hoạt luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây 

dựng; khắc phục hiện tượng hữu khuynh, né tránh, đoàn kết xuôi chiều hoặc lợi 

dụng dân chủ để đả kích, chia rẽ và làm mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, cấp 

ủy các chi bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở toàn thể đảng viên trong chi bộ 

tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi học tập, sinh hoạt chính trị 

do Đảng ủy Nhà trường tổ chức như: quán triệt các nghị quyết của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI, triển khai nghị quyết, chỉ thị cũng như các buổi 

hội nghị, hội họp khác của Trường. 

Thứ hai, nội dung trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ được các chi bộ 

chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực 

nổi lên trong tháng mà các chi bộ trực thuộc cần quan tâm lãnh đạo. 

Về nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng: Nội dung sinh hoạt của hầu hết 

các chi bộ đều được thể hiện bằng biên bản và đã tập trung thảo luận những vấn 

đề cụ thể, thiết thực nổi lên trong tháng mà chi bộ cần quan tâm lãnh đạo như: 

thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của cơ quan, đơn vị, 

phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và 

sự lãnh đạo của cấp ủy trên; nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần 

chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề chính trị, tư tưởng chi 

bộ cần quan tâm; kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của chi bộ tháng trước, tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ 

được chi bộ phân công; đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong đảng viên, quần 

chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, biểu dương những đảng viên tiên 

phong gương mẫu, có những việc làm cụ thể thiết thực về học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đồng 



thời giáo dục những đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có sai phạm (nếu có); 

đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi 

bộ và sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng 

đảng viên thực hiện. 

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề: Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ hàng 

tháng, ít nhất mỗi quý một lần, các chi bộ trực thuộc cũng đã chọn một trong 

những vấn đề để sinh hoạt chuyên đề theo đúng như hướng dẫn của Ban Tổ 

chức Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung 

ương, đó là: một số chi bộ đưa chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, 

“CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân 

phục vụ”; các giải pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc 

củng cố, khắc phục Đảng bộ, chi bộ yếu kém; công tác quy hoạch, tạo nguồn 

phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên; việc phòng chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở cơ quan đơn vị, địa phương; công tác quản lý 

và phân công công tác cho đảng viên; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác chuyên 

môn, về quy trình xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng... thành nội dung 

sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ. 

Thông qua sinh hoạt, tính dân chủ và trí tuệ tập thể được phát huy, chi bộ 

đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; có tác dụng thiết thực, 

tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện 

phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. 

Thứ ba, các chi bộ trực thuộc đã thực hiện đúng quy trình sinh hoạt chi bộ 

mà Điều lệ Đảng đã đề ra. 

Trước kỳ họp chi bộ định kỳ hàng tháng, cấp ủy chi bộ đã hội ý để bàn về 

những nội dung quan trọng cần triển khai trong cuộc họp chi bộ, đồng thời dự 

thảo báo cáo tình hình công tác tháng trước và phương hướng công tác sẽ thực 

hiện trong tháng tiếp theo. Nội dung dự thảo được chuẩn bị tốt và đảm bảo đúng 

nguyên tắc của Đảng, đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến 

đấu. Trong phiên họp chi bộ chính thức, các chi bộ đã tạo điều kiện cho đảng 

viên tham gia đóng góp, phát biểu ý kiến thảo luận một cách dân chủ, lắng nghe 

ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng, những vấn đề có ý 

kiến khác nhau để đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình. 

Sau đó chi bộ thống nhất để đề ra phương hướng hoạt động trong tháng tiếp 

theo. 



Nhìn chung, trong những năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cảnh sát 

nhân dân II đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo định kỳ một tháng một 

lần. Hoạt động sinh hoạt chi bộ thường xuyên đi vào nề nếp và đảm bảo chất 

lượng về nội dung. Tuy nhiên, công tác sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực 

thuộc trong thời gian qua cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định như: các 

chi bộ khối cơ quan đa phần tổ chức sinh hoạt chi bộ chỉ thiên về đánh giá công 

tác chuyên môn phục vụ cho quá trình giáo dục và đào tạo của đơn vị mà còn 

thiếu các buổi sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu như: các chuyên đề về tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân - vì dân phục vụ, xây dựng 

Đảng trong sạch vững mạnh… cho nên nội dung sinh hoạt chưa phong phú, 

chưa sinh động để cuốn hút được đảng viên. Còn các chi bộ khối học viên chỉ 

đơn thuần chú trọng vào công tác học tập và rèn luyện, còn thiếu tính lãnh đạo 

chuyên sâu. Do vậy, đôi khi một số chức năng, nhiệm vụ của chi bộ chưa được 

chú trọng. 

Hơn nữa, số lượng các chi bộ và cấp ủy viên khối học viên đông, liên tục 

thay đổi và không ổn định qua từng năm học. Cấp ủy viên khối học viên tuổi đời 

còn trẻ, kinh nghiệm lãnh đạo chưa có, hầu hết chỉ mới lần đầu tham gia cấp ủy 

nên trong các mặt công tác còn lúng túng. Vì vậy việc triển khai các công tác 

đến các chi bộ, đảng viên khối học viên đôi lúc còn nhiều hạn chế. Mặt khác, số 

lượng học viên đông, đảng viên là học viên cũng đông, ý thức chính trị, ý thức 

sinh hoạt chi bộ chưa cao nên còn vi phạm nội quy, quy chế gây ảnh hưởng đến 

thành tích chung của Đảng bộ nhà trường. Do đó, một số chi bộ chưa thực sự là 

nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm và hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng 

viên... Vì thế, một số nơi sinh hoạt chi bộ rơi vào hình thức, đảng viên không 

“mặn mà” với sinh hoạt chi bộ. 

Trên cơ sở những đánh giá nêu trên, đặc biệt là những đánh giá về khó 

khăn, hạn chế. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và góp phần thực hiện 

tốt chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: coi trọng đổi mới và nâng 

cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng tự phê bình, phê bình 

trong sinh hoạt đảng. Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ sinh 

hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở cơ sở đến sinh hoạt Ban Bí thư, Bộ Chính trị, 

Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Trong 

thời gian tới, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, các chi bộ 

trực thuộc cần quán triệt một số biện pháp như sau: 

Một là, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, chương trình công tác 

của chi bộ, chi ủy để xác định nội dung trọng tâm của buổi sinh hoạt chi bộ. 



Đồng thời đề xuất nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với yêu cầu lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng thời điểm cụ thể. Đảng ủy 

cần tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên 

đề để đảm bảo phong phú về nội dung sinh hoạt chi bộ như: các chuyên đề về 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân - vì dân phục vụ; 

học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; công tác quy hoạch, 

tạo nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên; việc phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh… qua đó sẽ 

góp phần nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. 

Hai là, xuất phát từ thực trạng một số ít chi bộ trực thuộc trong công tác 

sinh hoạt chi bộ nhiều khi làm tắt quy trình của buổi sinh hoạt chi bộ nên để 

nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ cần thực hiện đúng quy trình của 

buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng Điều lệ của Đảng và sự hướng dẫn trực tiếp của 

Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng bộ nhà trường. Trách nhiệm chuẩn bị 

cho mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ tùy phạm vi, nội dung mà thuộc về Bí thư hoặc cấp 

ủy, trong đó Bí thư là người chủ trì. Phân công chi ủy viên hoặc đảng viên chuẩn 

bị nội dung theo chủ đề và trao đổi trước trong chi uỷ. Chi ủy thông báo trước 

chuyên đề sinh hoạt cho đảng viên và đảng viên cũng phải chủ động chuẩn bị để 

vào họp là tham gia phát biểu chứ không phải vào họp chỉ để nghe. Việc tiến 

hành cuộc sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phát huy trí tuệ của mọi thành viên, 

đảm bảo đi đến những kết luận của đa số. Đề phòng hai khuynh hướng trong 

sinh hoạt chi bộ đó là mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức, các đảng viên không 

phát biểu chính kiến của mình mà nói lựa chiều theo dự thảo đã chuẩn bị, lựa 

chiều theo ý kiến của cấp trên. Tiến hành sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm 

túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau khi thông qua nội dung cần phân công 

trách nhiệm thực hiện cho từng bộ phận, từng đảng viên. Toàn bộ những diễn 

biến của buổi sinh hoạt chi bộ phải được các chi bộ trực thuộc và bản thân mỗi 

đảng viên phải được ghi chép đầy đủ vào sổ biên bản và sổ tay đảng viên. 

Ba là, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết là nâng cao 

trình độ mọi mặt của đảng viên, trong đó vai trò nòng cốt thuộc về cấp ủy, đặc 

biệt là bí thư chi bộ, nhất là bí thư chi bộ ở khối học viên. Người chủ trì sinh 

hoạt chi bộ phải có tác phong cởi mở, dân chủ, khéo gợi mở và biết tạo điều kiện 

cho đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình trong sinh hoạt đảng; có 

kiến thức công tác Đảng; bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên, kể cả ý kiến 

phê bình hoặc trái chiều “khó nghe”; tổng hợp ngắn gọn và kết luận vấn đề một 

cách công tâm, khách quan.  



Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo và kiểm tra của Đảng ủy nhà trường đối với 

các chi bộ trực thuộc. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở cần thường xuyên 

kiểm tra chấp hành chế độ sinh hoạt của các chi bộ. Phân công lãnh đạo các ban 

xây dựng đảng dự họp cùng chi bộ (theo khối) để nắm bắt tình hình thực tế 

nhằm chỉ đạo, giúp đỡ nội dung sinh hoạt; để cán bộ, đảng viên không giữ chức 

vụ lãnh đạo có điều kiện nói ra những điều mình muốn nói; chí ít cũng có đủ 

thông tin phục vụ công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. 

Sau các buổi dự sinh hoạt với chi bộ, các đồng chí được phân công phụ trách các 

chi bộ cần chủ động tổ chức rút kinh nghiệm với cấp ủy chi bộ để thống nhất 

biện pháp thực hiện các buổi sinh hoạt tiếp theo. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Tóm lại, chi bộ và sinh hoạt chi bộ có vai trò, vị trí quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của 

Đảng ủy nhà trường, công tác sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc đã được 

tiến hành thường xuyên, định kỳ hàng tháng, thực hiện đúng quy trình và đảm 

bảo về nội dung sinh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công 

tác sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc cũng còn tồn tại những khó khăn, 

hạn chế nhất định. Chính vì vậy, việc thực hiện đồng bộ những biện pháp nêu 

trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của nhà trường trong thời 

gian tới./. 
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