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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 03 - HD/Th.U 

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

          TP. Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5  năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  

với chủ đề “Tự soi, tự sửa” 

 

 Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương 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 hoá"; Hướng dẫn 

số 40 - HD/BTGTU, ngày 21/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 

64 - KH/Th.U, ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nghiên 

cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 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 ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thành ủy Hà Tĩnh hướng dẫn nội 

dung sinh hoạt chuyên đề “Tự soi - Tự sửa” với các nội dung sau: 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích:  
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, 

gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên chức, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết 

luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Thông qua đợt sinh hoạt 

chính trị giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ được các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm 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”; tạo 

bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là 

văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ 

uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết XXI Đảng bộ Thành phố và 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hằng năm 

xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ 

ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn 
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luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng 

viên trong việc tham gia 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; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được 

chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.  

- Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm 

ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh với chủ đề 

“Thành phố Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; 

2. Yêu cầu:  

- Công tác tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, 

tránh hình thức. Cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp phải chịu trách 

nhiệm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.  

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; 

làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm 

qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp 

này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hình thức sinh hoạt: 

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” tại: 

- Sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ 

- Sinh hoạt chuyên đề tại Đảng ủy. 

2. Đối tượng: đảng viên trong toàn thể đảng bộ; cán bộ, công chức, viên 

chức trong hệ thống chính trị. 

- Đối với chi bộ khối phường xã: Toàn thể đảng viên. 

- Đối với chi bộ khối cơ quan/doanh nghiệp: đảng viên, cán bộ, công chức, 

viên chức. 

- Đối với sinh hoạt đảng ủy: Uỷ viên BCH Đảng ủy, trưởng các ngành, 

đoàn thể, công chức (đối với các phường xã). 

3. Nội dung sinh hoạt. 

Cấp ủy, chi bộ cần nhận thức rõ về các nội dung sau: 

- Quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề 

ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 

khoá VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (năm 1999), các 

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và khóa XIII.  

- Những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, cụ thể: Kết 

luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương 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 hoá";  

- Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều 

đảng viên không được làm; 
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- Vai trò trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo các Quy định, Kết 

luận của Đảng, đặc biệt là 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 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh"; Kết luận 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức và cán bộ 

chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đối chiếu với các nội dung trên, cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thảo 

luận theo hướng tự soi, tự nhận thức những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của 

tổ chức, cá nhân, vai trò của cấp ủy, của từng đảng viên, từ đó đề ra các giải 

pháp khắc phục, sữa chữa. 
4. Công tác chuẩn bị và trình tự sinh hoạt  

4.1. Công tác chuẩn bị 

- Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự 

sửa" và phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các chi bộ 

để tổ chức thực hiện. Căn cứ vào các Nghị quyết, quy định của Đảng về công tác 

xây dựng, chỉnh đốn đảng, đảng viên và quá trình theo dõi hoạt động, Ban Thường 

vụ Đảng ủy có thể gợi ý một số tồn tại, hạn chế để chi bộ bàn, thảo luận. 

- Chi bộ phân công cấp ủy, đảng viên chuẩn bị các nội dung buổi sinh hoạt, 

xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề “tự soi, tự sửa” (theo đề cương gửi kèm). 

Phân công các cho các tổ đảng hoặc đảng viên chuẩn bị các tham luận tại buổi sinh 

hoạt (các nội dung tham luận theo mục 3 của hướng dẫn này). 

4.2. Trình tự sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa chi bộ 

a) Mở đầu 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. 

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, 

không có lý do). 

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ. 

b) Tiến hành sinh hoạt 

(1)- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề (đề dẫn). 

(2)- Cấp ủy, Đảng viên được phân công trình bày dự thảo chuyên đề 

(3)- Các đảng viên phát biểu tham luận nêu nhận thức của cá nhân đối với 

chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, 

đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề (với 

tình thần “tự soi, tự sửa”, từ tồn tại của đơn vị, của cấp ủy chi bộ, vai trò của cá 

nhân mình như thế nào? Mình sửa, khắc phục những nội dung gì? Đồng chí mình 

khắc phục những nội dung gì? Cấp ủy mình khắc phục những nội dung gì? (đặc 

biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu, các đ/c trong cấp ủy, trưởng chi hội, chi 

đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, vai trò nêu gương trong 

đạo đức, phong cách, lối sống...) Thảo luận với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, 

góp ý mang tính xây dựng). 

4- Cấp ủy tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo chuyên đề. 

Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng 
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viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực 

tiếp. 

c) Kết thúc sinh hoạt chuyên đề 

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, 

tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp 

thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. 

4.3. Trình tự sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa tại Đảng ủy 

a) Mở đầu 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy. 

- Thông báo thành phần dự sinh hoạt: Số có mặt, vắng mặt (có lý do, không 

có lý do). 

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt. 

b) Tiến hành sinh hoạt 

(1)- Bí thư Đảng ủy nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề (đề 

dẫn). 

(2)- Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo chuyên đề 

(3)- Các đồng chí đảng ủy viên và các thành phần tham dự sinh hoạt phát 

biểu tham luận, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của 

chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với đảng ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao 

đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề (với tình thần “tự soi, tự 

sửa”, từ tồn tại của địa phương, đơn vị, của cấp ủy, liên hệ vai trò, trách nhiệm của 

cá nhân như thế nào? Sửa, khắc phục những nội dung gì? Cấp ủy cần tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những nội dung gì? (đặc biệt nêu cao vai trò của 

người đứng đầu, các đồng chí trong cấp ủy, trưởng đoàn thể, cán bộ, công chức 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, vai trò nêu gương trong thực 

hiện đạo đức công vụ...) Thảo luận với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, góp ý 

mang tính xây dựng). 

(4)- Đảng ủy tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo chuyên đề. 

Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi các đồng chí đảng ủy viên, trường các 

ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp 

trên trực tiếp. 

c) Kết thúc sinh hoạt chuyên đề 

Bí thư Đảng ủy đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, 

tác dụng của chuyên đề đối với đảng bộ, cấp ủy. Kết luận các nội dung cần tiếp thu 

để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ trong thời gian tới. 

5. Phương pháp và thời gian thực hiện 

- Mốc thời gian xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá tự soi, tự sửa trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 

- Đảng ủy các phường xã và các Đảng ủy trực thuộc Thành phố chọn 01 

chi bộ làm trước để rút kinh nghiệm, mời đồng chí Trưởng, Phó đoàn công tác, 

lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT thành ủy tham dự, hoàn thành trước 05/6/2022; các 
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chi bộ còn lại tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng 6 (trường hợp đặc biệt 

không tổ chức được theo kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 10/6/2022). 

- Các Đảng ủy sinh hoạt chuyên đề hoàn thành trước ngày 15/6/2022. 

- Chi bộ khối cơ quan/doanh nghiệp và sinh hoạt cấp ủy: hoàn thành trước 

ngày 15/6/2022. 

Thời gian: Tổ chức đợt sinh hoạt cao điểm, bắt đầu từ ngày 01/6/2022 đến 

ngày 15/6/2022. 
  

Lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi 

bộ/đảng bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ/đảng 

bộ thường kỳ; nếu chi bộ/đảng bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp 

sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ/đảng bộ thường kỳ trong cùng một buổi, 

nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề 

hoặc ngược lại. 

 

*  MAKET SINH HOẠT 

 

CHI BỘ/ĐẢNG BỘ………… 

 

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI - TỰ SỬA” 

 

……Ngày …  tháng 5 năm 2022 

  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng ủy các phường xã; đảng ủy, chi ủy trực thuộc: Căn cứ nội dung 

Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước 

chuyển rõ nét ở địa phương, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức sinh hoạt 

chính trị (chuyên đề) với nội dung: “Tự soi – Tự sửa” đảm bảo nghiêm túc, thiết 

thực, chất lượng, hiệu quả gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 Đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt 

chính trị. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt 

chính trị ở chi bộ, đảng bộ. 

 Lựa chọn điểm và đăng ký tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tự soi 

- Tự sửa” gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 31/5/2022 (Đăng ký sinh hoạt 

điểm tại 01 chi bộ). Sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt tại các chi 

bộ, sinh hoạt của đảng ủy. 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng 

dẫn nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII). Phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị hiệu quả, thực chất; theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đợt sinh hoạt 

chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gửi về Ban Thường 

vụ Thành ủy vào cuối quý II và cuối quý IV năm 2022. Đăng tải các nội dung của 

kế hoạch, hướng dẫn này trên Bản tin thành phố hàng tháng; gắn với các bài viết, 
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thông tin phản ánh việc triển khai sinh hoạt này tại các chị bộ, đảng trực thuộc 

Thành phố. 

3. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra 

tham mưu xác định nội dung, hình thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị phù hợp, 

đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ 

chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. 

Tham mưu, tổ chức việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng của cuộc sinh hoạt chính tri 

này. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa-Truyền thông Thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Kết luận; mở chuyên 

mục trao đổi, góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát hiện, giới thiệu 

các điển hình, cách làm hay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; phê phán những hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thông tin kết quả 

xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” theo quy định. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế 

hoạch quán triệt, triển khai thực hiện; xây dựng hướng dẫn, chương trình, kế hoạch 

giám sát việc thực hiện Kết luận. Đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức thành 

viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy 

quyền làm chủ, tích cực tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến cho cấp ủy, tổ chức 

đảng và hệ thống chính trị các cấp, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

6. Các đồng chí Trưởng đoàn, thành viên các Đoàn công tác Ban Thường vụ 

Thành ủy: Trực tiếp chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt này tác các địa phương phụ 

trách; tham gia các cuộc sinh hoạt điểm tại cơ sở; Căn cứ địa bàn, nhiệm vụ được 

phân công thành viên đoàn công tác, phối hợp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

các đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả. 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, báo cáo 

Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy). 

  

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi – Tự sửa”  yêu 

cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

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

- Các Ban xây dựng Đảng, UBKT, VP Tỉnh ủy; 

- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND TP; 

- Các Ban Đảng; Ủy ban KT, Văn phòng Thành ủy; 

Trung tâm Chính trị TP;  

- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Các TCCS đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- Lưu: VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Lương Quốc Tuấn 
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