
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN TỔ CHỨC 

* Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 
Số 17 - HD/BTCTW 

HƯỚNG DẪN 
Thực hiện họp nhất các CO' quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy 

với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tưong đồng của 
doanh nghiệp theo Quy định số 69 -QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Điều 12, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí 
thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của đảng 
ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 
nước chi phối (sau đây gọi tắt là Quy định số 69-QĐ/TW); 

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện hợp nhất các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên 
môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, như sau; 

1. Mục đích, yêu cầu 

Việc hợp nhất nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của 
Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc 
đẩy doanh nghiệp phát triển. 

Tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan 
chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm 
vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. 

2. Nguyên tắc của việc họp nhất 

- Quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh 
nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi 
hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện 



nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ 
năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác 
Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan hợp 
nhất là ủy viên ban thường vụ đảng ủy (hoặc đảng ủy viên). 

- Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ 
quan chuyên môn theo quy định. 

- Các văn bản chuyên về công tác đảng do cơ quan họp nhất thực hiện 
theo thẩm quyền thì sử dụng thể thức vãn bản của Đảng và dấu của Đảng ủy 
(đối với ủy ban kiểm tra thì giữ nguyên con dấu như hiện hành). 

3. Định hướng họp nhất 

Ban Thường vụ đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, 
hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng 
quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp 
có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của 
doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả, Cụ thể hợp nhất các cơ quan 
như sau: 

- Hợp nhất Ban Tổ chức đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác 
tổ chức nhân sự của doanh nghiệp. 

- Hợp nhạt Ban Tuỵệh giáo đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức 
năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp. 

- Hợp nhất Cơ quarữủỵ Ban kiểm tra đảng ủy với cơ quan chuyên môn 
có chức năng, nhiệm vụ tươríg đồng của doanh nghiệp. 

- Hợp nhất Văn phòng đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, 
nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp. 

Ngoài định hướng hợp nhất các cơ quan nêu trên, việc sắp xếp, kiện 
toàn các cơ quan khác do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, 
quyết định. 

Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau họp nhất 
do ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành 
viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng 
thành viên) triển khai thực hiện. 
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4. Tổ chức thưc hiên • • 

a - Căn cứ Quy định số 69 -QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và 
Hướng dẫn này, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tổ chức quán triệt 
và thực hiện; bảo đảm lương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên 
của Đảng bằng lương, chế độ, chính sách cán bộ chuyên môn sau khi hợp 
nhất; tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
nhân viên sau hợp nhất để bảo đảm một người có thể thực hiện được cả 
nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp. 

b - Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan của cấp ủy và của doanh 
nghiệp trình cấp có thẩm quyền ban hành để phù hợp các cơ quan hợp nhất. 

c - Việc họp nhất các cơ quan hoàn thành chậm nhất trong quý n năm 2019. 

d - Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các 
cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp trong Quân đội và Công an thực hiện 
theo Quy định số 69- QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và các quy 
định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về 
Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, nghiên cứu, giải quyết. J ỵ 

Nơi nhân: 
- Ban Bí thư (để báo cáo), 
- Các đồng chí lãnh đạo Ban TCTW, 
- Các tỉnh ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Trung ương 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
- Các đảng ủy cấp trên cơ sở DNNN, 
- Lưu VP, Vụ TCĐL. 

'UỞNG BAN 
rỞNG BAN 

ăn Chính 
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