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Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây
viết tắt là Chỉ thị 35), trong điều kiện phải tăng cường phòng, chống đại dịch
COVID-19 nhưng đến hết ngày 30/6/2020 các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động,
sáng tạo chỉ đạo quyết liệt tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở
đảng, một số đại hội điểm, thí điểm của đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ bản
không có vướng mắc. Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo, kết quả dự đại hội và làm
việc của 12 đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của các
đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương,
Ban Tổ chức Trung ương đánh giá khái quát như sau:

1.Ưu điểm
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt, chỉ đạo

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và sớm
ban hành các văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Cấp
ủy cấp trên đã tập trung chỉ đạo đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để thực
hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy
viên và tổ công tác của cấp ủy cấp trên đã bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và
các nguyên tắc, thủ tục, quy định. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

- Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành về cơ bản được
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo chương trình
hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc. Chất lượng tham
luận được nâng lên, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, có tính



chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; tạo được sự phấn
khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết.

- Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy
trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê
duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều
kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự
được ứng cử, đề cử tại đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm
túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số
lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ
cấp trên. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người
dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra [1]; trình độ
cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm
bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu
bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó
bí thư ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sáp nhập đạt kết quả tốt.

- Việc điều hành của đoàn chủ tịch nhìn chung đúng kịch bản, chương trình
đại hội, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng
nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử. Công tác
tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội thực hiện đúng chỉ đạo của Ban
Bí thư bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

2.Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
- Báo cáo chính trị của một số nơi chưa cân đối; nội dung còn dàn trải, mang

tính liệt kê, đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, chưa chỉ rõ những hạn
chế, khuyết điểm và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm chưa sâu sắc; mục tiêu, chỉ
tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới còn chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn, thiếu những
giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ
quan, đơn vị. Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh chưa sâu sắc, toàn diện.

- Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy có nội dung còn trùng lặp với báo
cáo chính trị, chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình; chưa chú trọng kiểm điểm
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc
đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; chưa mạnh dạn nhận trách nhiệm cá nhân
đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Vẫn còn một số cấp ủy thể hiện
tính chiến đấu, phê bình và tự phê bình chưa cao.

- Thời gian dành cho thảo luận và số lượt ý kiến thảo luận tại một số đại hội
còn ít, nội dung nặng về báo cáo thành tích, chưa tạo được không khí tranh luận,
phản biện tại đại hội. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương



và của cấp trên trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức, ít nơi tổ chức để đại biểu
tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội.

- Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm
kỳ 2020-2025 ở nhiều nơi chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ và tình hình thực tế. Một số nơi tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ
trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Một vài nơi
bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư nhưng lại được cấp ủy cấp trên chỉ định
ngay sau đại hội, chưa tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân. Cá biệt,
còn một số nơi đề cử đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ do năng
lực, uy tín thấp tái cử, không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới.

- Ở một số nơi việc điều hành của đoàn chủ tịch còn bị động, lúng túng; thực
hiện nhiệm vụ của ban kiểm phiếu chưa tốt, kéo dài thời gian bầu cử, cá biệt còn
có nơi vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng và bị cấp ủy cấp trên thi hành kỷ luật
kịp thời, nghiêm minh để cảnh báo, chấn chỉnh các đại hội sau [2]. Công tác tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa mạnh mẽ.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trên là do:

- Một số cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35, tư tưởng chỉ đạo trong bài
viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản
hướng dẫn của Trung ương; việc lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị,
xây dựng văn kiện và thẩm định, phê duyệt nhân sự đại hội chưa sát sao, quyết liệt.

- Một số cấp ủy chưa thật sự chủ động, chưa đầu tư thỏa đáng thời gian,
công sức cho công tác chuẩn bị đại hội. Một số nơi chưa làm tốt công tác chính trị
tư tưởng, chưa kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó
khăn, vướng mắc, nhất là những nơi tình hình nội bộ phức tạp. Một số thành viên
ban kiểm phiếu chưa nắm chắc nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Phương pháp, nội dung
gợi ý thảo luận chưa hiệu quả.

- Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ trước
đại hội; cá biệt một số nơi còn nể nang, ngại va chạm trong chuẩn bị nhân sự, đề cử
một số đồng chí ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư hạn chế năng lực, uy tín
thấp tham gia cấp ủy khóa mới nên không trúng cử tại đại hội.

3. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thành công đại
hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới

- Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị
35, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và bài viết về chuẩn bị và tổ chức thật tốt
đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo,
hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội



đảng bộ các cấp. Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng, thẩm định, phê duyệt
các văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung
nếu chưa đáp ứng yêu cầu.

- Báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, cân đối, bảo đảm logic về nội
dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra
của nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu
điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết
cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc; đồng
thời, cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh
tranh, sự khác biệt để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp
phải đồng bộ, toàn diện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, các giải
pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025, với tầm
nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh
thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Căn cứ
các nhiệm vụ của cấp ủy đã được nêu trong các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị. Tập trung kiểm
điểm, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ
đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các
nghị quyết, quy định của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện trách
nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy
chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm
việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ
trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Các tiểu ban, tổ giúp việc chủ động tham mưu cho cấp ủy làm tốt việc gợi
ý thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ
cấp trên trực tiếp và cấp mình. Tập trung gợi ý thảo luận các nội dung lớn, khó,
mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến
khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị;
gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian
nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, tranh luận,
phản biện tại đại hội.

- Công tác chuẩn bị nhân sự phải tiến hành theo phương châm “Làm từng
bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm
thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Trong công tác nhân sự đại hội



phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh
giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết
quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể; đồng thời, phải giữ đúng nguyên tắc,
thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách
quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số. Kiên quyết không
để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng
đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong
Đảng và nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của
cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận thức rõ đây là Đại hội đảng các cấp
chứ không phải hội nghị chuyên môn, vì vậy phải tập trung cao cho công tác Đảng,
nhất là thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở
đảng, đảng viên. Trong kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phải tập trung
kiểm điểm việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các nguyên
tắc tổ chức và hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phải đẩy
mạnh tuyên truyền những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng,
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, nhằm tạo không khí thi đua
sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay sau khi kết thúc đại hội.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)
Nguyễn Thanh Bình

[1] Có 04 đảng bộ trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu trên 1/3:
Kon Tum (37%), Quảng Trị, Cao Bằng (35%), Thái Bình (33%). Có 61 đảng bộ
trực thuộc TW có tỷ lệ cấp ủy viên nữ trên 15%, trong đó cao nhất là: TP Hồ Chí
Minh (34%), Đồng Nai, TP Hải Phòng, Tây Ninh (28%), Quảng Ninh, TP Đà
Nẵng (27%).

[2] Đại hội Đảng bộ xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Đại hội Đảng
bộ phường Thủy Biều, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


