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KẾ HOẠCH
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với hoạt động của hệ thống chính trị

-----

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp
tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng  đối với hoạt động của hệ thống
chính trị (viết tắt là NQTW5 khóa X), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết với nội dung cụ thể sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Đánh giá sát, đúng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những

kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân,  kinh nghiệm
trong thực hiện NQTW5 (khóa X), các văn bản của Trung ương và Chương trình
hành động số 12-NQ/TU, ngày 19/10/2007 của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đổi
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua
tổng kết, xác định những hạn chế, khó khăn; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra các
nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian
tới.

2- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong công tác lãnh đạo của
cấp ủy đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trực thuộc và
hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá sâu kỹ, bảo đảm đúng
thực chất.

II- NỘI DUNG, MỐC THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 
1- Nội dung tổng kết: Bám sát mục đích, yêu cầu và đề cương báo cáo ban

hành kèm theo Kế hoạch này . 
2-  Mốc thời gian tổng kết: Từ khi thực hiện  Nghị quyết Trung ương 5

(khóa X) và Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy đến nay.
3- Hình thức và thời gian tổng kết
* Đối với chi, đảng bộ cơ sở:
- Xây dựng báo cáo tổng kết, thông qua cấp ủy và gửi báo cáo tổng kết về

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) trước
ngày 23/11/2021. 



* Đối với Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 
- Xây dựng báo cáo tổng kết, thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và

gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/11/2021 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch này để triển khai,
tổ chức thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và đúng thời gian nêu trên.

- Giao Ban Tổ chức Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc tổng kết ở các chi,
đảng bộ trực thuộc; đồng thời tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
báo cáo tổng kết của Đảng bộ Khối theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:  T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),           PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực Đảng ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban của Đảng uỷ Khối,
- Lưu VP, BTCĐUK.         

       Võ Thành Công 
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