ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
ĐẢNG ỦY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
*
Số 69-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trà Vinh, ngày 05 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày
25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Quyết
định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về
“ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.
- Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “về tổ chức đại hội Chi bộ trực
thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022”. Đảng uỷ Trường Đại học Trà Vinh xây
dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1/- Tổ chức Đại hội các Chi bộ nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh
đạo thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, làm rõ những mặt đã làm
được và chưa làm được; tìm ra nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm; rút ra bài học
kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo đối với công tác xây dựng Chi bộ và thực hiện
nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
2/- Về nhân sự, Chi ủy khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn của cấp ủy viên, có
số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; lựa chọn những đồng chí tiêu
biểu, có năng lực công tác và nhiệt tình, tâm quyết trong công tác Đảng, đảm bảo
điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới.
3/- Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của chi bộ; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên, công chức,
viên chức và sinh viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng
cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng các quy
định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian.
II/ NỘI DUNG
1/- Nội dung Đại hội chi bộ:
- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020;
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022.
- Bầu Ban Chấp hành Chi bộ; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
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2/- Về chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện:
- Văn kiện của cấp ủy trình Đại hội bao gồm 02 văn bản: Báo cáo chính trị của
Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (nếu chi bộ có cấp ủy) trong nhiệm kỳ 2017
- 2020. Nếu Chi bộ chỉ có Bí thư, Phó Bí thư thì xây dựng Báo cáo tự phê bình của
Chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020.
+ Báo cáo chính trị của Chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình
hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và
các nhiệm vụ chính trị khác; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan,
rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế của Chi bộ; đồng thời, quán
triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII
của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế tại đơn vị; đề ra phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm
kỳ 2020 - 2022 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
+ Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (hoặc báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi
bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của Bí thư, Phó Bí thư) phải có 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 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức,
nhất là người đứng đầu; 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 với tinh thần cầu thị, lắng nghe để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù
hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.
- Để đảm bảo chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và
trong Đại hội, trên cơ sở toàn văn Báo cáo chính trị, cấp ủy cần chuẩn bị dự thảo Nghị
quyết Đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị để
đảng viên, công chức, viên chức góp ý và Đại hội thảo luận, thống nhất quyết định.
Những văn bản nêu trên (đính kèm bộ mẫu theo Công văn số 126-CV/ĐUK ngày
31/7/2019), các cấp ủy hoàn thành chậm nhất cuối tháng 9/2019.
3/- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy:
a)- Yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, độ tuổi cấp ủy viên:
Thực hiện theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ
Đảng ủy thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
“về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đợi hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
-

-

Không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí chưa thật sự gương mẫu thực hiện
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các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều
đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; đảng viên đang bị kỷ luật từ khiển
trách trở lên trong thời gian 01 năm, kể từ khi xem xét đưa vào ứng cử cấp ủy.
b)- Cơ cấu và số lượng:
+ Chi bộ có 03 đến 04 đảng viên chính thức được bầu Bí thư chi bộ (bầu tín nhiệm).
+ Chi bộ có 05 đến 08 đảng viên chính thức được bầu Bí thư chi bộ, nếu cần
thiết thì bầu thêm 01 Phó Bí thư (bầu tín nhiệm).
+ Chi bộ có từ 09 đến 15 đảng viên chính thức được bầu 03 đến 05 cấp ủy viên, bầu
Bí thư và 01 Phó Bí thư trong số cấp ủy viên (bầu cấp ủy, Phó Bí thư phải có số dư).
+ Chi bộ có từ 16 đến 30 đảng viên chính thức bầu từ 05 đến 07 cấp ủy viên,
chi bộ có trên 30 đảng viên chính thức bầu 07 chi ủy viên; bầu Bí thư và 01 Phó Bí
thư trong số cấp ủy viên (bầu cấp ủy, Phó Bí thư phải có số dư).
Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức
Đại hội quyết định số lượng bầu Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên chi bộ cho phù hợp.
-

Thực hiện thống nhất chủ trương cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ hoặc
đồng chí lãnh đạo bộ phận, đơn vị (Trưởng phòng, khoa hoặc Giám đốc trung tâm,
trưởng các đơn vị trực thuộc) làm Bí thư cấp ủy Chi bộ.
-

c)- Thực hiện bầu cử có số dư và Đại hội giới thiệu Bí thư cấp ủy:
- Đại hội bầu cấp ủy Chi bộ phải có số dư ít nhất 15%.
- Đại hội bầu Bí thư (bầu tín nhiệm), bầu Phó Bí thư có số dư.
- Đại hội Chi bộ giới thiệu Bí thư cấp ủy và Phó Bí thư cấp ủy trong số các đồng chí
trúng cử vào Ban chấp hành Chi bộ.
d)- Về bầu cử chi ủy: Thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định
số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chú
ý Điều 19).
4/- Thời gian tiến hành Đại hội
- Các Chi bộ hoàn thành dự thảo các văn bản và đề án nhân sự Đại hội; đăng ký
thời gian tổ chức Đại hội Chi bộ cho Thường trực Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy)
trước 15/10/2019.
- Cuối tháng 10/2019: Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức duyệt các văn bản và
đề án nhân sự Đại hội của các Chi bộ.
- Cuối tháng 12/2019: Đảng ủy chỉ đạo Đại hội điểm 02 Chi bộ (Chi bộ 3 và
Chi bộ 4), sau đó, các Chi bộ còn lại tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ
Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
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- Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 hoàn thành trong tháng 01/2020. Thời
gian tổ chức Đại hội đối với mỗi Chi bộ là 1/2 ngày.
- Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mới thành lập dưới 12 tháng vẫn tổ chức đại
hội đầy đủ các nội dung theo quy định.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/- Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ vào
chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phụ trách các Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo Chi bộ chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự, các điều kiện cần thiết đảm bảo
Đại hội Chi bộ nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
2/- Cấp ủy, Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự
Đại hội của Chi bộ và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ
Đảng ủy xem xét, quyết định.
3/- Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy xây dựng quy
trình, hướng dẫn nghi thức tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các
Chi bộ triển khai thực hiện. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ xây dựng kinh phí
hỗ trợ Đại hội, trình Hiệu trưởng Nhà trường xem xét quyết định theo quy định.
4/- Chi bộ 30: Phối hợp với Lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị hỗ trợ trang trí
các Hội trường, âm thanh, ảnh Các Mác-, ảnh Bác, Đảng kỳ, Quốc kỳ, băng rol tuyên
truyền Đại hội, và các trang thiết bị khác theo nhu cầu của các Chi bộ.
Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Văn phòng
Đảng ủy, Cấp ủy và Bí thư các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì khó khăn
vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) xem
xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối các CQ&DN (để báo cáo);
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ (để chỉ đạo);
- Các chi bộ trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
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