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KẾ HOẠCH  
tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2019   
----- 

 
Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 20/11/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng 

năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 09-HD/TU); Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chuyên trách) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt sâu kỹ Hướng dẫn số 09-HD/TU; tầm quan trọng, mục đích, 

yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đối 

với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  

2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng; 

bảo đảm đúng thực chất, quy trình, tiến độ. Qua kiểm điểm, đề ra giải pháp phát 

huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm góp phần nâng cao năng lực 

lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành của tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH  

1. Đối tượng kiểm điểm 

- Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Khối (chuyên trách). 

2. Nơi kiểm điểm 

- Tập thể: Kiểm điểm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

(chuyên trách): Kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.  
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3. Nội dung, các bước chuẩn bị và phương pháp tiến hành kiểm điểm 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 20/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy.  

4. Thành phần dự kiểm điểm 

- Mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy. 

- Mời đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban đảng của Tỉnh ủy. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Mời lãnh đạo văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Văn phòng tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm của 

tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (theo Mẫu số 01 của Hướng dẫn 09-

HD/TU) gửi đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thành phần mời dự họp 

kiểm điểm trước ngày 20/12/2019. 

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chuyên trách) 

viết Bản kiểm điểm của cá nhân (theo Mẫu số 02 của Hướng dẫn 09-HD/TU) 

gửi về Văn phòng trước ngày 16/12/2019 để tổng hợp, sao gửi cho thành phần 

dự họp theo quy định.  

 3. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong 02 ngày 26 và 27/12/2019. 

 4. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm điểm cho Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (qua Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy) theo quy định.   
  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 

tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

năm 2019.   
 

Nơi nhận:                                                                                                             
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng, các ban đảng Tỉnh ủy, 
- Các đ/c Ủy viên BTV ĐUK,  
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK. Duong   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 
 
 
 
 
 

Lê Đức Hùng  
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