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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

----- 
 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 19-

HD/BTCTW, ngày 02/9/2003 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Hội thi 

bí thư chi bộ giỏi; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi 

bộ đảng, giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ; nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; tuyên truyền, phổ biến, đưa 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, 

góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.  

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ. 

Làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao 

chất lượng hoạt động của chi bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội 

ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh 

nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình điều 

hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan 

chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực 

thuộc, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở; với tinh thần, thái độ nghiêm túc, thể 

hiện quyết tâm, trách nhiệm cao; đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh 

(nếu có), khách quan, công bằng, không phô trương hình thức; thu hút được đông 

đảo các thí sinh là đội ngũ bí thư chi bộ tham gia và tạo phong trào thi đua sôi nổi 

trong toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của 
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tỉnh, đặc biệt là nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trước yêu cầu nhiệm vụ giai 

đoạn mới.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY MÔ HỘI THI  

1. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.  

Những chi bộ có thí sinh dự thi phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 

hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Những đồng chí được chi bộ cử dự 

thi phải là đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2022. 

Trường hợp chi bộ không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

năm 2022 nhưng đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ mới được điều động, chỉ 

định giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư là đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt 

hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 thì vẫn được tham gia dự thi. 

2. Nội dung thi 

Tập trung vào những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, các quy định, 

hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh 

ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ, gồm: (1) Vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của chi bộ; (2) Nhiệm vụ, vai trò, nội dung, tính chất, hình thức, các 

bước thực hiện sinh hoạt chi bộ; (3) Công tác tư tưởng chính trị ở chi bộ; (4) Công 

tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; (5) Công tác dân vận; (6) Công 

tác tổ chức đảng, đảng viên; (7) Công tác nội chính; (8) Thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở; (9) Công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (dành 

riêng thi bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố); (10) Vai trò, nhiệm vụ của chi ủy và bí thư 

chi bộ. 

(Tài liệu theo Phụ lục số 01 kèm theo). 

3. Hình thức thi  

Gồm 3 phần thi với tổng thời gian thi không quá 20 phút/thí sinh (bao gồm 

cả thời gian chuyển tiếp giữa các phần thi): 

- Phần thi chào hỏi: Thí sinh giới thiệu về bản thân, đặc điểm tình hình, 

những kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn của chi bộ, đảng bộ mình đang sinh hoạt 

(khuyến khích sử dụng hình thức sân khấu hóa, được sử dụng thêm người và đạo 

cụ phụ trợ). Thời gian thi không quá 7 phút. 

- Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn một chủ đề đã cho trước để thuyết 

trình. Thời gian thi không quá 5 phút. 

- Phần thi trả lời câu hỏi kiến thức chung, nghiệp vụ và xử lý tình huống: Thí 

sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị nằm trong bộ câu 

hỏi cho trước. Thời gian thi không quá 7 phút. 

4. Quy mô tổ chức Hội thi 

Được tổ chức ở 3 cấp (Hội thi cấp cơ sở, Hội thi cấp huyện và tương đương, 
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Hội thi cấp tỉnh)1 cho 2 nhóm đối tượng dự thi và có cơ cấu giải thưởng riêng từng 

nhóm, đó là: Nhóm chi bộ thôn, tổ dân phố (gọi tắt là chi bộ khu dân cư) và nhóm chi 

bộ cơ quan, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... (gọi tắt là chi bộ cơ quan). 

4.1. Hội thi cấp cơ sở 

a) Các huyện uỷ, thành ủy chỉ đạo và tổ chức theo cụm thi như sau: 

- Đối với các đảng bộ xã, phường, thị trấn: Tổ chức từ 3 đến 5 cụm thi, mỗi 

đảng bộ trong cụm cử tham gia từ 2 đến 3 thí sinh/mỗi nhóm đối tượng dự thi (Thi 

bí thư chi bộ khu dân cư và Thi bí thư chi bộ cơ quan). 

- Đối với các đảng bộ cơ sở cơ quan trực thuộc: Tổ chức Hội thi cấp cơ sở. 

Đối với đảng bộ cơ sở có quá ít chi bộ trực thuộc, có thể cử thí sinh dự thi chung 

với cụm thi bí thư chi bộ cơ sở cơ quan (do ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ 

quyết định). 

- Đối với các chi bộ cơ sở cơ quan trực thuộc: Tổ chức từ 2 cụm thi trở lên, 

mỗi chi bộ trong cụm cử 1 thí sinh dự thi. 

b) Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo và tổ chức thi như sau: 

- Đối với các đảng bộ cơ sở: Tổ chức thi bí thư chi bộ tại các đảng bộ cơ sở 

hoặc tổ chức theo cụm các đảng bộ với quy mô phù hợp. 

- Đối với các chi bộ cơ sở: Tổ chức từ 2 cụm thi trở lên, mỗi chi bộ trong 

cụm cử 1 thí sinh dự thi. Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh (đơn vị có dưới 5 chi bộ 

cơ sở) tổ chức riêng 01 hội thi cấp cơ sở cho các bí thư chi bộ cơ sở. Đảng uỷ 

Công an tỉnh, do đặc thù của chi bộ, đảng bộ, có thể không tổ chức thi cấp cơ sở 

(do Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định). 

4.2. Hội thi cấp huyện và tương đương  

Các huyện uỷ, thành uỷ tổ chức theo 2 nhóm đối tượng thi (Thi bí thư chi bộ 

khu dân cư và Thi bí thư chi bộ cơ quan). Thí sinh thi bí thư chi bộ khu dân cư cấp 

huyện do các cụm thi cấp cơ sở chọn cử, bao gồm 02 thí sinh/cụm thi là thí sinh 

đạt giải nhất và 01 thí sinh đạt giải nhì nhóm chi bộ khu dân cư (nếu cụm thi có 02 

giải nhì thì chọn thí sinh đạt giải nhì có điểm cao hơn). Thí sinh dự thi bí thư chi 

bộ cơ quan là các thí sinh đạt giải nhất hội thi cấp cơ sở. 

Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức thi bí thư chi bộ cơ quan. Thí sinh 

dự thi bí thư chi bộ cơ quan là các thí sinh đạt giải nhất hội thi cấp cơ sở. Ban 

Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh quyết định việc tổ chức thi phù hợp nếu không 

tổ chức thi cấp cơ sở. 

4.3. Hội thi cấp tỉnh 

Tổ chức theo 2 nhóm đối tượng thi (Thi bí thư chi bộ khu dân cư và Thi bí 

thư chi bộ cơ quan). Thí sinh dự thi là các thí sinh đạt giải nhất hội thi cấp huyện 

và tương đương. 
 

1. Riêng Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức thi bí thư chi bộ năm 2022 theo Chỉ thị số 06-CT/ĐU, ngày 

06/01/2022 của Đảng uỷ Quân khu 1 chỉ dự Hội thi cấp tỉnh. 
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5. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng 

5.1. Cấp cơ sở  

- Giải thưởng cho 01 cụm hoặc 01 cơ sở thi do ban thường vụ huyện uỷ, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quyết định, gồm: Không quá 1 giải nhất, 2 

giải nhì, 3 giải ba và một số giải khuyến khích/mỗi nhóm thi (Thi bí thư chi bộ khu 

dân cư và Thi bí thư chi bộ cơ quan). 

- Ban Tổ chức Hội thi cấp cơ sở tặng giấy chứng nhận đạt giải cho các thí sinh 

đạt giải, mức thưởng kèm theo cho mỗi loại giải như sau: Giải nhất 2.000.000 đồng; 

giải nhì 1.500.000 đồng; giải ba 1.000.000 đồng; giải khuyến khích 500.000 đồng. 

5.2. Cấp huyện và tương đương 

- Giải thưởng cấp huyện và tương đương do ban thường vụ huyện uỷ, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quyết định gồm: Không quá 1 giải nhất, 2 giải nhì, 

3 giải ba và một số giải khuyến khích/mỗi nhóm thi (Thi bí thư chi bộ khu dân cư 

và Thi bí thư chi bộ cơ quan). 

- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện và tương đương tặng giấy chứng nhận đạt 

giải cho các thí sính đạt giải, mức thưởng kèm theo cho mỗi loại giải như sau: Giải 

nhất 5.000.000 đồng; giải nhì 3.000.000 đồng; giải ba 2.000.000 đồng; giải khuyến 

khích 1.000.000 đồng. 

5.3. Cấp tỉnh 

- Cơ cấu giải thưởng gồm: Không quá 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, số 

còn lại là giải khuyến khích/mỗi nhóm thi (Thi bí thư chi bộ khu dân cư và Thi bí 

thư chi bộ cơ quan). 

- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh tặng giấy chứng nhận đạt giải cho các thí sính 

đạt giải, mức thưởng kèm theo cho mỗi loại giải như sau: Giải nhất là 7.000.000 

đồng; giải nhì 5.000.000 đồng; giải ba 4.000.000 đồng; giải khuyến khích 

2.000.000 đồng. 

5.4. Một số giải thưởng phụ 

- Ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương: Ban Tổ chức Hội thi có thể tặng 

thêm các giải phụ; mức tiền thưởng các giải phụ do ban thường vụ cấp ủy (Ban Tổ 

chức Hội thi) quyết định cho thí sinh có phần thuyết trình hay nhất; thí sinh cao 

tuổi nhất, ít tuổi nhất hoặc các giải khác do Ban Tổ chức Hội thi quyết định. 

- Ở cấp tỉnh: Giải thưởng dành cho thí sinh có phần thuyết trình có nội dung 

hay nhất 2.000.000 đồng; cho thí sinh cao tuổi nhất và thí sinh ít tuổi nhất mỗi giải 

1.000.000 đồng hoặc các giải khác do Ban Tổ chức Hội thi quyết định. 

6. Thời gian tổ chức 

- Cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 30/6/2023. 

- Cấp huyện và tương đương: Hoàn thành trước ngày 31/7/2023. 

- Cấp tỉnh: Tổ chức vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh 02/9/2023. 
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III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Hội thi cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương 

Kinh phí do các huyện uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện 

theo quy định của Đảng, bố trí từ nguồn ngân sách được cấp năm 2023. Những địa 

bàn, đơn vị có điều kiện có thể nâng mức giải thưởng cho thí sinh cho phù hợp, 

nhưng không vượt quá số tiền tương ứng từng giải của cấp trên trực tiếp. 

2. Hội thi cấp tỉnh 

Sử dụng kinh phí do ngân sách cấp năm 2023 trên cơ sở các quy định về chế 

độ chi tiêu tài chính của Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ  

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục 

đích, yêu cầu, nội dung, thời gian đề ra; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi cấp 

cơ sở và cấp mình; cử thí sinh của đảng bộ tham gia hội thi cấp tỉnh. Trên cơ sở bộ 

câu hỏi của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, bổ sung, cụ thể hóa thêm cho phù hợp 

với địa bàn, cơ quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo và tổ chức hội thi cấp cơ sở không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

chung của địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động được đông đảo cổ động viên là 

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ cho hội thi, trong hội thi 

cần có các tiết mục văn nghệ chào mừng... tạo nên đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa 

sâu rộng và bổ ích, ý nghĩa ở địa bàn, cơ quan, đơn vị. 

2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ 

Cử cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc 

và thư ký Hội thi; theo nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi biên soạn, xây dựng 

bộ câu hỏi, chủ đề thuyết trình phần thi kiến thức chung, nghiệp vụ, trắc nghiệm, 

tình huống kèm theo đáp án, thang điểm, đề cương. 

2.1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư 

ký, Tổ chuyên viên giúp việc Hội thi; đồng thời là cơ quan Thường trực của Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu xây dựng, ban hành thể lệ, nội quy và các 

nội dung khác liên quan đến Hội thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, biên soạn, xây dựng 

bộ câu hỏi, đáp án, đề cương, thang điểm các phần thi. Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, 

đôn đốc các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ việc tổ chức, triển 

khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.  

- Tổ chức Đoàn đại biểu tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh đi báo 

công với Bác và tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương.  

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy phê 

duyệt (qua Văn phòng Tỉnh ủy). 
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2.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ 

quan báo chí của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng.  

2.3. Văn phòng Tỉnh ủy 

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp 

tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Hướng dẫn các huyện uỷ, thành uỷ, 

đảng uỷ trực thuộc tỉnh bố trí, quyết toán kinh phí tổ chức hội thi các cấp năm 

2023. 

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân 

dân về hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp năm 2023. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự truyền hình về 

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 phát trên chương trình thời sự 

LSTV tối trước hôm khai mạc và phát tại Hội thi. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các huyện uỷ, thành ủy, 

đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.  

 

Nơi nhận:      
- Ban Tổ chức Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh uỷ,      

- Các đồng chí Uỷ viên  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

giúp việc Tỉnh uỷ, 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT và TH tỉnh, 

- Ban thường vụ các huyện uỷ,  

thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

                                

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

  

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

Tài liệu liên quan Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số     -KH/TU, ngày       /9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 

1. Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-

HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ 

Đảng.  

2. Về công tác chính trị, tư tưởng 

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-

KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

3. Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

- Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về những điều đảng viên không được làm. 

- Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện 

một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

- Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm. 

4. Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

- Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 

và những năm tiếp theo. 
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- Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị của dân. 

5. Về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, các loại 

hình chi bộ, sinh hoạt chi bộ; nghiệp vụ công tác đảng viên  

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương về nghiệp vụ công tác đảng viên;  

- Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ xã, phường, thị trấn; 

- Quy định số 768-QĐ/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ thôn, tổ dân phố 

trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn. 

- Quy định số 767-QĐ/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ cơ quan trực thuộc đảng uỷ 

cơ sở. 

- Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất 

lượng sinh hoạt chi bộ. 

- Quyết định số 401-QĐ/BTCTU, ngày 12/7/2022 của Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố.  

6. Về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn 

của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. 

- Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND, ngày 03/10/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

7. Bộ câu hỏi, nội dung thuyết trình, đề cương và đáp án 

Bộ câu hỏi, nội dung thuyết trình, đề cương và đáp án do Ban Tổ chức Hội 

thi xây dựng (các bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chung, chủ đề thuyết trình,  

câu hỏi tình huống ...).  

__________________________ 

 


		2022-09-13T17:42:32+0700


		2022-09-13T17:42:32+0700


		2022-09-13T17:42:32+0700


		2022-09-13T17:45:16+0700




