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KẾ HOẠCH 
tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ III 

----- 
 

Căn cứ Chương trình công tác của Đảng ủy Khối năm 2018, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu lần 
thứ III như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Nhằm động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ tiêu biểu 

trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào 
thi đua, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác xây dựng 
Đảng ở cơ sở. 

- Việc xét chọn, giới thiệu bí thư chi bộ tiêu biểu phải được thực hiện chặt 
chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chí theo yêu cầu. 

 

 II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHÍ, THỜI GIAN 
 1. Đối tượng tuyên dương  
 Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là các bí thư chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 
2020; bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ 
phận nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 
nhiệm vụ, trong xây dựng chi bộ “trong sạch, vững mạnh” từ năm 2015 - 2017. 

2. Hình thức khen thưởng 
 Tặng biểu trưng, giấy khen và tiền thưởng. 

3. Tiêu chí tuyên dương  
 Các đồng chí bí thư chi bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 
bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Được quần chúng ở cơ quan, đơn vị tín nhiệm; trong 03 năm từ 2015 - 
2017 có ít nhất 02 năm được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 
01 năm xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Có xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, tổ chức sinh 
hoạt đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm; trong sinh hoạt chi bộ định kỳ có đánh giá kết 
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quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo 
kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân “gương mẫu thực hiện”, “tự giác thực hiện” 
của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên trước chi bộ theo quy 
định. 

- Được công nhận chi bộ “trong sạch, vững mạnh” trở lên trong 03 năm liền 
từ 2015 - 2017. 

4. Thời gian  
Dự kiến tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu tại Hội nghị biểu 

dương, khen thưởng mô hình điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ 
niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (trong tháng 5/2018). 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các cấp ủy cơ sở gửi hồ sơ đề nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu về 

Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) trước ngày 15/4/2018 (các hồ sơ gửi 
sau ngày 15/4/2018 sẽ không được xem xét, lựa chọn). 

Hồ sơ đề nghị gồm: 
- Tờ trình đề nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu của cấp ủy cơ sở; 
- Báo cáo thành tích cá nhân (đối với chi bộ cơ sở thì có xác nhận của cấp 

ủy chi bộ; đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở thì có xác 
nhận của đảng ủy bộ phận và đảng ủy cơ sở); 

- Bản sao các quyết định công nhận chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” trở 
lên trong 03 năm liên tục 2015 - 2017; 

- Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở 
thì có thêm bản sao quyết định chuẩn y bí thư chi bộ. 

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy tổng hợp danh sách; phối hợp Ban Tuyên giáo - 
Dân vận xây dựng nội dung chương trình Lễ tuyên dương trình Ban Thường vụ 
Đảng ủy xem xét, quyết định.  

Văn phòng Đảng ủy phối hợp cùng các Ban của Đảng ủy chuẩn bị các điều 
kiện vật chất để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:            T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy (bc);                                 PHÓ BÍ THƯ 
- Đ.c Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Tỉnh ủy 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (bc);  
- BTC Tỉnh ủy (bc); 
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Các Ban của Đảng ủy (qua mạng); 
- Lưu VP, BTC. 
          
          Võ Thành Công 
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