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Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 

số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau:  

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, 

nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để 

chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, nội dung chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm phát 

huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất 

lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức đồng thời thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động, đẩy mạnh các phong trào yêu nước, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi 

cộm, bức xúc, tồn đọng kéo dài và các vấn đề phức tạp phát sinh.   

3. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đối với Đảng. Chủ động phòng 

ngừa và cương quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn hành 

động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.  
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B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. Nội dung Đại hội 

* Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận 

thực hiện 04 nội dung sau:  

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ 

bộ phận, Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.  

3. Bầu đảng ủy, chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  

4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.  

* Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở:  

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và xác 

định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022.  

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng, Văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp.  

3. Bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.  

4. Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp (đối với những chi bộ thuộc 

Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu).  

* Lưu ý: Những nơi có vướng mắc về công tác nhân sự, Đảng ủy Khối xem 

xét và có ý kiến để tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.  

II. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận  

1. Chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội  

1.1. Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu: 

- Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối, chi bộ, đảng bộ cơ sở: phải đánh giá 

khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; phải căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng 

cấp mình để kiểm điểm, báo cáo cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nghị quyết, 

những việc đã làm được, chưa làm được (so sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu 

nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra), tìm ra nguyên nhân và rút ra bài 

học kinh nghiệm; trên cơ sở, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn 

trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, đồng thời căn 

cứ vào điều kiện, tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đề ra 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực 
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hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Trên cơ sở báo cáo chính trị, các cấp ủy phải xây dựng dự thảo Nghị quyết 

đại hội cấp mình gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để 

đại hội thảo luận, quyết định.  

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ: phải thể hiện rõ tính chiến đấu, nêu cao 

tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; 

đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều 

hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 khoá XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu theo các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy 

Khối(1); chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế 

khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, 

phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện 

pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.  

1.2. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện: 

Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy cần tổ chức thực 

hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; 

của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình 

thức thích hợp, hiệu quả.  

- Đối với Đảng ủy Khối: Đăng toàn văn dự thảo báo cáo chính trị trên 

Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối (danguykhoibinhthuan.vn/Đại hội) và 

chương trình gửi nhận văn bản điện tử để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Đồng thời, gửi dự 

thảo báo cáo bằng văn bản để lấy ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối; Ban Chấp hành Đoàn 

Thanh niên Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở.  

- Đối với các chi, đảng bộ ở cơ sở: Tùy vào điều kiện cụ thể của từng loại 

hình tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy trực 

thuộc (đối với đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận), BCH các đoàn thể trong phạm vi 

                                                
1 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TU ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về 
một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-
QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Các 
văn bản của 2 Đảng ủy Khối trước đây  “về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực 
hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  
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lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động bằng các 

hình thức thiết thực, phù hợp.   

1.3. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, cấp ủy chịu trách nhiệm chỉnh, sửa 

lần cuối dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết Đại hội để trình ra Đại 

hội thảo luận và quyết định.  

2. Thời gian hoàn thành dự thảo Văn kiện Đại hội  

- Đối với Đảng ủy Khối: Thông qua BCH lần đầu vào cuối tháng 12/2019; 

để lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện, tổng hợp và thông qua BCH lần cuối vào đầu 

tháng 4/2020; báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào giữa tháng 4/2020.  

- Đối với các chi, đảng bộ cơ sở: Văn kiện được thông qua cấp ủy, sau đó 

báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến trong tháng 02/2020.  

- Đối với 02 cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm: Dự thảo văn kiện 

hoàn thành và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào đầu tháng 02/2020.  

3. Thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện đại hội  

3.1. Về thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện tại đại hội: 

- Đại hội Đảng bộ Khối: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Đại hội các chi, đảng bộ ở cơ sở: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo 

văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại hội cấp mình.  

- Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Thảo luận, đóng góp ý 

kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ 

cấp trên trực tiếp và đại hội cấp mình 

3.2. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của 

Đảng ủy Khối, các cấp ủy tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn 

kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sẽ có hướng dẫn cụ thể 

về thời gian, đối tượng, phương pháp tổng hợp ý kiến).  

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng 

góp của các tổ chức cơ sở đảng để trình thông qua Đại hội. Cấp ủy chi, đảng bộ cơ 

sở có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động, ý kiến thảo luận của các tổ chức Đảng trực thuộc để báo cáo với 

Đoàn chủ tịch đại hội trình đại hội thông qua những vấn đề đã được nhất trí và tập 
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trung thảo luận, biểu quyết (bằng hình thức giơ tay hoặc bằng phiếu kín) những 

vấn đề lớn hoặc còn có ý kiến khác nhau.  

- Tại đại hội phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ 

của đại biểu trong thảo luận, bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh 

“qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh 

luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây 

dựng. Trong đó có dự thảo nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội.  

III. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử trong đại hội  

1. Nội dung công tác chuẩn bị nhân sự  

a) Nhân sự cấp ủy, ban thường vụ (nếu có) và các chức danh bí thư, phó bí 

thư cấp ủy khóa mới, UBKT đảng ủy, Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm đảng ủy (đối với 

đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối).  

b) Nhân sự bầu Đoàn Đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. 

2. Yêu cầu  

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng 

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp 

ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc 

nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, 

uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, 

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, 

quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, 

liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công 

tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí cán bộ. Chú trọng phát hiện, giới thiệu 

nhân sự tham gia cấp uỷ những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển 

vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là 

người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở 

đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động 

phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi 

những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên 

tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.  

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới phải quán triệt sâu sắc 

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy 
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tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định trong Chỉ thị số 35- 

CT/TW của Bộ Chính trị,  Quy định số 13-QĐ/TU ngày 19/12/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Căn cứ vào tiêu 

chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để cụ thể hóa cho 

phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình.  

- Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản 

lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương 

mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy 

sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, 

tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định 

hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên 

không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản 

thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bản 

thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.  

- Nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên phải là 

những đảng viên thực sự tiêu biểu cho phẩm chất và trí tuệ của Đảng bộ, chi bộ 

cấp mình, có khả năng đóng góp vào các hoạt động diễn ra tại đại hội Đảng bộ 

cấp trên.  

3. Nội dung, quy trình công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp 

ủy khóa mới 

- Đối với Đảng ủy Khối thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy.  

- Đối với cấp cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối (sẽ ban hành sau khi có hướng dẫn của tỉnh).  

IV. Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên  

Đại biểu dự đại hội mỗi cấp bao gồm các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm 

và số đại biểu được bầu từ đại hội đảng cấp dưới.  

1. Cơ cấu  

- Đối với Đại hội Đảng bộ Khối: Phân bổ hợp lý, tăng số lượng đại biểu ở 

các ngành, lĩnh vực quan trọng để nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, 

đóng góp ý kiến và quyết định tại đại hội.  

- Đối với Đảng bộ cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế để có cơ cấu hợp lý bảo 

đảm số lượng, chất lượng tham gia tại Đại hội.  
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2. Số lượng đại biểu 

Căn cứ Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và số lượng tổ chức cơ sở đảng, số lượng đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối quy định số lượng đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối và các chi, đảng 

bộ như sau:  

- Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: không 

quá 300 đại biểu.  

- Đại biểu dự Đại hội các chi, đảng bộ: các chi bộ và đảng bộ có dưới 200 

đảng viên tổ chức đại hội đảng viên. Các đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên 

thì tiến hành đại hội đại biểu. Những đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên, có khó 

khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên có thể tổ chức đại hội đại biểu, nếu 

được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng ý. Số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu 

đảng bộ cơ sở không quá 100 đại biểu.  

- Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ 

Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên trực tiếp.  

V. Đại hội điểm 

- Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được Tỉnh ủy chọn đại hội 

điểm của tỉnh.  

- Đại hội điểm cấp cơ sở đồng thời thí điểm bầu trực tiếp bí thư gồm:  

+ Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận (thuộc khối doanh 

nghiệp); 

+ Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (thuộc khối cơ quan 

hành chính).  

+ Đại hội điểm tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Chi bộ Cơ sở điều 

trị nghiện ma túy (thuộc Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).  

- Đại hội điểm các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: tùy vào điều kiện 

cụ thể, Đảng ủy cơ sở xem xét chọn tổ chức đảng trực thuộc để tổ chức đại hội 

điểm. 

VI. Thời gian tiến hành đại hội 

Do Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm nên 

thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở được tổ chức sớm 

hơn so với kế hoạch chung của tỉnh, cụ thể:  

- Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thời gian tổ chức Đại 

hội không quá 03 ngày; dự kiến vào đầu tháng 5/2020. 
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- Đối với các tổ chức cơ sở Đảng: Thời gian tổ chức đại hội không quá 2 

ngày, thời gian tiến hành bắt đầu từ đầu tháng 3/2020 đến ngày 20/4/2020. 

- Đối với các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức đại hội không quá 1 ngày, thời gian tiến hành bắt 

đầu từ tháng 01/2020 (sau đại hội điểm) đến ngày 28/02/2020.  

- Đối với Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Đảng bộ 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được chọn Đại hội điểm cấp tỉnh, cấp Đảng 

ủy Khối phải tiến hành xong vào cuối tháng 02/2020. Chi bộ Cơ sở điều trị 

nghiện ma túy (thuộc Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) phải tiến 

hành xong vào đầu tháng 01/2020. 

Thời gian họp trù bị đại hội không quá 01 buổi.  

VII. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội  

- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp uỷ viên khoá mới (đối với 

UV BCH Đảng bộ Khối chuyên trách) ngay sau đại hội theo phương án nhân sự đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với các đồng chí cấp uỷ viên không tái cử cấp uỷ khoá mới theo 

quy định, hướng dẫn của Trung ương và Chính phủ.  

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cấp ủy các cơ sở Đảng tổ chức triển khai, quán triệt 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, Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ 

thị của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo công 

tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các 

nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đảng viên và người lao động; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành 

tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 

2020.  

2. Đảng ủy Khối lập các Tiểu ban để giúp Đảng ủy Khối chuẩn bị tốt Đại hội 

Đảng bộ Khối. Phân công uỷ viên thường vụ và cấp uỷ viên chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức đại 

hội điểm ở cơ sở để rút kinh nghiệm.  
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Ở chi, đảng bộ cơ sở không lập các tiểu ban, mà cấp ủy trực tiếp chuẩn bị 

văn kiện và Đề án nhân sự trình lên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; khi được Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đồng ý mới tiến hành đại hội.  

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo đại hội điểm.  

4. Các Ban của Đảng ủy Khối theo chức năng của mình hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời báo cáo 

tình hình với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

- Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu công tác thẩm tra, xác minh, kết luận về 

lịch sử chính trị và chính trị hiện hành đối với nhân sự đại hội Đảng bộ Khối và đại 

hội ở cơ sở; tham mưu hướng dẫn công tác tổ chức đại hội ở cơ sở.    

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các 

đảng bộ cơ sở theo hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy; hướng dẫn xem xét, giải quyết 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự cấp ủy và đại biểu đại hội Đảng 

bộ Khối và chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời xác minh, kết luận đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo, xem xét xử lý hoặc tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xử lý đối với 

nhân sự thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối.  

- Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy theo dõi tình hình, hướng dẫn thảo 

luận và tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; 

hướng dẫn công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ đại hội.  

- Văn phòng Đảng ủy tham mưu, tổng hợp, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy 

chỉ đạo các mặt công tác có liên quan đến đại hội; hướng dẫn công tác phục vụ đại 

hội; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện phục vụ đại hội.  

5. Sau đại hội, cấp uỷ khoá mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn 

bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp uỷ cấp trên chuẩn y cấp uỷ; xây dựng quy chế 

làm việc; chương trình làm việc toàn khóa; xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện nghị quyết đại hội; phân công công tác cho cấp uỷ viên.  

6. Các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, chi bộ 

trực thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức đại hội bảo đảm các nội dung và thời gian đề 

ra. Các cấp uỷ cơ sở vừa triển khai chuẩn bị đại hội cấp mình, đồng thời tập trung 

chỉ đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra, tạo khí thế phấn khởi trong 

nội bộ và trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trước, trong 

và sau đại hội.  
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Kế hoạch này được phổ biến đến các chi, đảng bộ để thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối để chỉ đạo, thống nhất thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Đ/c Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,  
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, 
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó phòng, BTCTU, 
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,   
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,                          
- Lưu VPĐUK (Vu-125b).  

T/M BAN THƯỜNG VỤ   
BÍ THƯ 

 

 
 
 

Lê Đức Hùng 
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