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KẾ HOẠCH  

triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của ban Bí thư (khóa X) 

“Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới 
 ---  

 
 
 Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa 
X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới (sau đây gọi 
tắt là Kế hoạch số 76-KH/TU). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 - Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của 
Ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình 
mới. 
 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 - Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong học tập, 
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ của người 
đảng viên; ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy 
dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ góp phần xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.  
 - Việc triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Bộ chính trị phải 
thật sự nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực; phát huy vai trò của cấp ủy, 
người đứng đầu cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.  

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

 1. Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt sâu kỹ Kết 
luận số 18-KL/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và kế hoạch này đến toàn thể các tổ chức đảng và đảng viên nhằm nâng 
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cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt 
chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Thực hiện: Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc. 
 - Thời gian hoàn thành: Trong quý I/2018. 

 2. Quy định rõ hơn trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành tốt chế 
độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, 
bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cụ thể: 
 2.1. Rà soát, bổ sung các nội dung về trách nhiệm trong việc duy trì và 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ; việc chấp hành tốt 
chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên; tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 
vào hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. 
 2.2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hướng dẫn sinh hoạt chi bộ trong các loại 
hình tổ chức đảng ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương Đảng sửa đổi, bổ sung 
Hương dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 về “ Nội dung sinh hoạt chi bộ”. 
 - Ban tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; 
 - Thời gian hoàn thành: Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn. 

 3. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác đảng và kỹ 
năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy viên các cơ sở đảng trực thuộc. 
 - Ban tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. 
 - Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018 và thường xuyên. 

 4. Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm; đưa nội dung tự 
phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa 
XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt 
định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng 
tháng; định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chinh trị 
của cơ quan, đơn vị. 
 - Ban tham mưu: Ban Tuyên giáo - Dân vận chủ trì phối hợp với Ban Tổ 
chức Đảng ủy Khối. 
 - Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018 và thường xuyên. 

 5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
Trong đó tập trung thực hiện các công việc sau: 

 5.1. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng 
viên thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phải thật sự 
coi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, thường 
xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
 5.2. Chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy viên. 
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 5.3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng làm tốt công tác 
phát triển đảng viên mới. 
 5.4. Hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc sinh hoạt chi bộ; 
định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, 
giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 - Ban tham mưu: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. 
 - Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

 6. Tổ chức kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở và một số chi bộ trực thuộc 
đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và việc chấp hành các 
nguyên tắc chế độ sinh hoạt Đảng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám 
sát tất cả các chi bộ trực thuộc; các chi bộ trực thuộc phải kiểm tra, giám sát cấp 
ủy viên và bí thư chi bộ trước khi đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm. 
 - Ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu. 
 - Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Các ban tham mưu của Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực 
hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung đã đề ra trong kế hoạch. 
 - Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch này triển khai thực 
hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cơ 
quan, đơn vị; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối). 
 - Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng, các ban của Đảng 
ủy Khối thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ hàng 
năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để theo dõi, 
chỉ đạo./. 

 Nơi nhận:                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Đ/c Nguyễn Thành Tâm - UV BTV,                                           BÍ THƯ 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối;    (Đã ký và đóng dấu) 
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; 
- Lưu VP. BTC. 
                                                                                       Lê Đức Hùng 
 


