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Ngày 28/10/2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 87-QĐ/TW về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp 

nhà nước (thay thế Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017). 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phổ biến, quán triệt một số điểm mới, nội 

dung chính tại Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư để các đồng chí biết, thực 

hiện (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)./. 
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PHỤ LỤC 

Các điểm mới của Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư 
----- 

 

I. Về kết cấu của Quy định 87-QĐ/TW 

Quy định số 87-QĐ/TW gồm 5 chương, 18 điều (bằng số chương, điều của Quy 

định số 69-QĐ/TW). Cụ thể: 

Chương I - Vị trí, chức năng: 02 điều (Điều 1 và Điều 2) 

Chương II - Nhiệm vụ, quyền hạn: 08 điều (từ Điều 3 đến Điều 10) 

Chương III - Tổ chức bộ máy: 02 điều (Điều 11 và Điều 12) 

Chương IV - Quan hệ công tác: 05 điều (từ Điều 13 đến Điều 17) 

Chương V - Tổ chức thực hiện: 01 điều (Điều 18) 

II. Một số điểm mới của Quy định 87-QĐ/TW 

So với Quy định số 69-QĐ/TW trước đây, nội dung Quy định số 87-QĐ/TW có 

một số điểm mới như sau: 

1. Tại Điều 4:  

Khoản 3: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tính gương mẫu, kỷ luật, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng 

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

sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa" trong nội bộ vi phạm kỷ luật 

đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Tại Điều 5:  

- Khoản 1 (trên cơ sở biên tập lại khoản 2 Điều 5 Quy đinh 69): Lãnh đạo xây 

dựng, ban hành quy chế, quy định, quy trình về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm 

quyền được giao. 

(Khoản 2, Điều 5 QĐ69: Lãnh đạo xây dựng, ban hành quy chế, quy định cụ thể 

hóa về công tác tổ chức, cán bộ theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước) 

- Khoản 3: Đề xuất với cấp ủy cấp trên, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan 

liên quan xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của 

cấp ủy, tổ chức đảng, cấp trên. 

(Khoản 3, Điều 5 QĐ69: Đề xuất với cấp ủy cấp trên, đảng đoàn, ban cán sự đảng 

xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ 

chức đảng cấp trên). 
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3. Tại Điều 6:  

Khoản 1: Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi 

hành kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với 

những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, lãng phí; xử lý nghiêm 

tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

(Khoản 1, Điều 6 QĐ69: Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy 

định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và đảng ủy;...). 

Khoản 2: Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 

kinh doanh, quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, phát triển và quản 

lý, sử dụng nguồn nhân lực, đổi mới khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm 

quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà 

nước và thực hiện trách nhiệm xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người 

lao động. 

(Khoản 2, Điều 6 QĐ69: Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, phát triển nguồn 

nhân lực, đổi mới khoa học công nghệ, quản lý, sử dụng nguồn lực, bảo vệ môi trường; 

bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông, người lao động, hoàn thành 

nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội; chăm lo đời sống vật chất 

và tinh thần của người lao động). 

4. Tại Điều 7:  

Khoản 2: Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện 

nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, bảo đảm 

nguyên tắc tập trung, dân chủ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là 

sinh hoạt chi bộ; phân công công tác, tạo điều kiện cho đảng viên học tập, nâng cao 

trình độ về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

(Khoản 2, Điều 7 QĐ69: Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực 

thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo đúng Điều lệ Đảng, nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực 

hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh 

hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, 

phân công công tác, tạo điều kiện cho đảng viên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao). 

5. Tại Điều 8:  
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Khoản 2: Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng, bảo vệ và 

chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nhiệm vụ của doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng trong sách, vững mạnh. 

(Khoản 2, Điều 8 QĐ69: Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây 

dựng, bảo vệ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, nhiệm vụ của doanh nghiệp). 

Khoản 4 (nội dung của khoản 3 Điều 16): Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, ban thường 

vụ đảng ủy làm việc với lãnh đạo của tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để 

nắm tình hình hoạt động của từng tổ chức và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo 

kịp thời. 

6. Tại Điều 11:  

Khoản 2: Cơ cấu cấp ủy gồm: các đảng viên là chủ tịch HĐTV/HĐQT hoặc chủ 

tịch công ty; tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp; phó bí thư chuyên trách 

công tác đảng; thành viên HĐTV/HĐQT, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc 

doanh nghiệp; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy; chủ tịch 

công đoàn, bí thư đoàn thanh niên; một số bí thư đảng bộ trực thuộc có quy mô lớn, 

vị trí quan trọng và cơ cấu cần thiết khác. 

Cơ cấu ban thường vụ gồm: cấp ủy viên là chủ tịch HĐTV/HĐQT hoặc chủ tịch 

công ty; tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp; phó bí thư chuyên trách công 

tác đảng; một số cấp ủy viên là thành viên HĐTV/HĐQT, phó tổng giám đốc hoặc 

phó giám đốc doanh nghiệp; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy 

(ban tổ chức, ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo); chủ tịch công đoàn và  cơ cấu cần 

thiết khác. 

(Quy định 69-QĐ/TW trước đây không có nội dung này) 

Khoản 3: Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên (chủ tịch hội 

đồng quản trị, chủ tịch công ty), nơi không có chủ tịch hội đồng thành viên (chủ tịch 

hội đồng quản trị, chủ tịch công ty) thì bí thư cấp ủy đồng thời là tổng giám đốc hoặc 

giám đốc doanh nghiệp; phân công phó bí thư thường trực làm chuyên trách công tác 

đảng; cấp ủy viên được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh 

nghiệp. 

(Điều 11 QĐ69: Bí thư cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và đồng 

thời là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), nơi 

không có chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty) thì 

bí thư cấp ủy đồng thời là tổng giám đốc doanh nghiệp; bố trí 1 phó bí thư thường trực 

phụ trách công tác xây dựng Đảng; cấp ủy viên được bầu theo quy định của Điều lệ 

Đảng và theo quy định của Trung ương sẽ được phân công đảm nhận các vị trí lãnh 
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đạo chủ chốt trong doanh nghiệp. Không bố trí, phân công các chức vụ lãnh đạo chủ 

chốt trong doanh nghiệp nếu không phải là cấp ủy viên cấp trên hoặc cùng cấp). 

7. Tại Điều 12: 

Khoản 1: Đảng ủy được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, gồm: ban 

tổ chức, ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, văn phòng. Đối với đảng bộ doanh nghiệp 

có quy mô nhỏ, có dưới 1.000 đảng viên thì có thể hợp nhất một số cơ quan tham 

mưu, giúp việc của đảng ủy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

(khoản 1 Điều 12, QĐ69: Các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy được hợp 

nhất với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương 

đồng để thực hiện công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo và văn phòng). 

Khoản 2: Cán bộ chuyên trách công tác Đảng do ban thường vụ đảng ủy quyết 

định, cụ thể như sau: 

Đối với đảng bộ có dưới 1.000 đảng viên thì bố trí tối thiểu 5 cán bộ; đảng bộ 

có từ 1.000 đến dưới 3.000 đảng viên thì bố trí tối thiểu 10 cán bộ; đảng bộ có từ 

3.000 đến dưới 5.000 đảng viên thì bố trí tối thiểu 15 cán bộ; đảng bộ có từ 5.000 đến 

dưới 10.000 đảng viên thì bố trí tối thiểu 20 cán bộ; đảng bộ có từ 10.000 đến dưới 

15.000 đảng viên thì bố trí tối thiểu 25 cán bộ; đảng bộ có từ trên 20.000 đảng viên 

thì bố trí tối thiểu 30 cán bộ. 

(Trung ương không quy định số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng khi đảng 

bộ có từ 15.000 đến dưới 20.000 đảng viên). 

Lương, thưởng, phụ cấp và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên tách công 

tác đảng ngang bằng với lương, thưởng, phụ cấp, chế độ, chính sách của cán bộ 

chuyên môn và do doanh nghiệp chi trả. 

3. Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước có con dấu, tài khản rêng; 

ủy ban kiểm tra đảng ủy và cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy có con dấu 

riêng để phục vụ công tác đảng theo quy định. 

(khoản 2 Điều 12, QĐ69: Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước 

và cơ quan chuyên môn có con dấu để phục vụ công tác đảng theo quy định). 

8. Tại Điều 13 (theo nội dung của khoản 1, khoản 2 Điều 16 QĐ69) 

9. Tại Điều 14 (theo nội dung của khoản 1, khoản 2 Điều 13 QĐ69) 

Khoản 3 (mới).  Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với cấp ủy cấp trên trực tiếp theo quy định. 

10. Tại Điều 16 (theo nội dung của Điều 14 QĐ69) 

------------------------------------------------ 
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