ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH UỶ NGHỆ AN
*
Số 201-KH/TU

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt
với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn
sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư
----Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về ‘‘Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ’’, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch bí thư, phó bí thư, ủy
viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng
viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư
như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người
đứng đầu, cấp ủy viên, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của
sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết
điểm trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh.
- Nâng cao chất lượng nắm tình hình cơ sở, địa bàn, diễn biến tư tưởng,
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đảng viên, của người đứng đầu, cấp ủy
viên, đảng viên cấp trên cơ sở. Giúp chi bộ khu dân cư định hướng dư luận,
tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Yêu cầu
- 100% cấp ủy viên cấp trên cơ sở; đảng viên đang công tác tại xã,
phường, thị trấn về dự sinh hoạt khu dân cư. Đây là điều kiện xem xét để
đánh giá, phân loại, đề nghị khen thưởng đối với cấp ủy viên, đảng viên.
- Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên, đảng viên cấp trên
cơ sở phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ
gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng
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góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ
phân công.
II- NỘI DUNG
1. Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên cấp trên
cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
- Định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn khu dân cư, luân phiên địa bàn,
bảo đảm tính đa dạng, ưu tiên địa bàn đặc thù, phức tạp trước và nhiều hơn:
+ Đối với cấp xã: hàng tháng;
+ Đối với cấp huyện: hàng quý;
+ Đối với cấp tỉnh: 06 tháng/lần.
- Chú trọng chuyển tải thông tin, định hướng dư luận cho đảng viên,
nhân dân tại địa bàn khu dân cư. Cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến
đời sống, sinh hoạt của người dân. Tuyên truyền về các mô hình, điển hình
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần nhân rộng.
Vận động nhân dân, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đảng viên ở khu dân
cư phản ánh tại buổi sinh hoạt để giải quyết hoặc đề xuất các cấp, các ngành
liên quan giải quyết.
- Giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ khu dân cư chỉ đạo các đoàn thể tăng cường
đổi mới phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, kết nạp đảng
viên mới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, cổ vũ ý thức chính trị của nhân
dân.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung và chất lượng sinh
hoạt chi bộ, kịp thời uốn nắn những đơn vị thực hiện chưa tốt.
2. Đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi
bộ khu dân cư
- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên đang công tác tại
cơ quan cấp trên, tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng chi
bộ trong sạch vững mạnh.
- Đóng góp ý kiến cùng chi bộ khu dân cư chỉ đạo các đoàn thể tăng
cường, đổi mới phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, kết nạp
đảng viên mới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, cổ vũ ý thức chính trị của
nhân dân.
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- Giúp đảng ủy cơ sở cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến chi bộ,
đời sống, sinh hoạt của người dân. Chuyển tải thông tin, định hướng dư luận
cho đảng viên, nhân dân tại địa bàn khu dân cư. Tuyên truyền về các mô
hình, điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh cần nhân rộng. Vận động nhân dân, đảng viên thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Định kỳ mỗi tháng 01 lần dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn khu dân cư
ngoài chi bộ nơi mình sinh hoạt.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và ủy viên ban chấp
hành đảng bộ cấp huyện, tỉnh
- Hàng năm các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, tỉnh
tự xây dựng kế hoạch về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư ở địa bàn
được phân công phụ trách. Kế hoạch gửi Thường trực cấp ủy cùng cấp (qua
ban tổ chức) và đảng ủy cơ sở nơi có chi bộ dự sinh hoạt để điều phối và phối
hợp thực hiện.
- Sau 03 ngày dự sinh hoạt, gửi báo cáo (theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh
ủy hướng dẫn) về cho Thường trực cấp ủy cùng cấp.
2. Đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn
- Theo sự phân công của đảng ủy cơ sở, định kỳ 01 đồng chí về tham dự
sinh hoạt chi bộ khu dân cư (ngoài chi bộ nơi mình sinh hoạt).
- Phối hợp với chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sắp xếp thời
gian để tham dự, báo cáo Thường trực Đảng ủy cơ sở.
- Sau 01 ngày tham dự, gửi báo cáo kết quả về đảng ủy cơ sở.
3. Đảng ủy cơ sở
- Xây dựng kế hoạch phân công đảng viên công tác tại xã, phường, thị
trấn về dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. Tổng hợp kết quả, theo dõi,
đánh giá ý kiến chấp hành của đảng viên dự phân công. Tổng hợp kết quả
hàng tháng báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ.
- Phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cấp trên để xây dựng lịch trình cho
các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, tỉnh về dự sinh hoạt
tại chi bộ khu dân cư.
4. Thường trực các huyện, thành, thị ủy
- Chỉ đạo Ban Tổ chức huyện, thành, thị ủy xây dựng kế hoạch cho các
đồng chí cấp ủy viên của cấp mình về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư.

4

- Theo dõi, đánh giá chất lượng tham gia của các ủy viên ban chấp hành
đảng bộ.
- Tổng hợp tình hình ở cơ sở (qua báo cáo của từng đồng chí cấp ủy) để
tham mưu, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.
- Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy để khâu nối thực hiện kế hoạch cho các
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt tại chi bộ khu
dân cư theo kế hoạch của Tỉnh ủy.
5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Xây dựng mẫu báo cáo để cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt báo cáo
kết quả.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư (theo kế hoạch của từng cá
nhân).
- Khâu nối với cấp ủy cấp huyện, xã để thực hiện kế hoạch.
- Tổng hợp kết quả dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư của các đồng chí Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương, (để b/c)
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Phòng Tổng hợp TU (đ/c Hùng),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Sơn

