ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY NGHỆ AN
*
Số 200-KH/TU

Nghệ An, ngày 18 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
nhiệm kỳ Đại hội XII
----Thực hiện Công văn số 48-CV/TBĐLĐ, ngày 28/5/2019 của Tiểu ban
Điều lệ Đảng Đại hội XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế
hoạch triển khai thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ
Đảng trong nhiệm kỳ.
2. Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời từ cấp ủy cơ sở
đến cấp tỉnh; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng sự thật
khách quan; phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ
chức đảng, đảng viên và các thành viên trong hệ thống chính trị.
3. Báo cáo phải bám sát đề cương, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm,
yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học
kinh nghiệm; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ
Đảng; đề xuất với cấp ủy cấp trên về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của
công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ sung, sửa đổi Điều lệ
Đảng (nếu có).
II- NỘI DUNG TỔNG KẾT

Theo Đề cương tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ
Đảng của Tiểu ban Điều lệ Đảng (gửi kèm theo Kế hoạch này).
III- PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Phương pháp
- Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết cấp tỉnh.
- Cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết từ cơ sở, tổ chức hội
nghị thảo luận thông qua báo cáo trước khi gửi về cấp ủy cấp trên.

2. Thời gian tiến hành tổng kết
- Đối với cấp cơ sở: Hoàn thành việc tổng kết và báo cáo về cấp ủy cấp
trên cơ sở trước ngày 25/6/2019.
- Đối với cấp ủy cấp trên cơ sở: Hoàn thành việc tổng kết và báo cáo về
Tỉnh ủy trước ngày 15/7/2019.
- Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh: Hoàn thành việc tổng kết và báo cáo về
Tiểu ban Điều lệ Đảng trước ngày 31/7/2019.
IV- PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
- Phân công các thành viên đôn đốc các đơn vị tiến hành tổng kết, báo
cáo; chuẩn bị các nội dung liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách; tổ chức
hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận, thông qua dự thảo báo
cáo trước khi gửi Tiểu ban Điều lệ Đảng.
- Thành lập, phân công Tổ giúp việc để tổng hợp, tham mưu xây dựng
dự thảo báo cáo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.
2. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh
- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết từ cơ sở.
- Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ để thảo luận và thông qua
báo cáo trước khi gửi về Tỉnh ủy.
3. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
đoàn thể chính trị xã hội
- Tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc (liên quan vai trò lãnh
đạo của Đảng trong đơn vị tại chương IX, chương X, Điều lệ Đảng); đề xuất
phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới; tham
gia ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (nếu có).
4. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy
- Cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo các huyện, thành, thị, đảng ủy
trực thuộc, các đơn vị tổng kết, báo cáo.
- Tổng hợp tham mưu báo cáo, phụ lục số liệu về các nội dung liên
quan theo lĩnh vực được phân công gửi về Ban Chỉ đạo.
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Báo cáo, các phụ lục số liệu của các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực
thuộc, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ
chức Tỉnh ủy) trước ngày 15/7/2019.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Ban Tổ chức TW, Văn phòng TW (để b/c),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các ban cán sự, đảng đoàn,
- Các ban, Văn phòng TU, UBKT Tỉnh ủy,
- MTTQ, các tổ chức chính trị
- xã hội cấp Tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (8),
- Chánh, Phó CVP Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp, VPTU (đ/c Thơ),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đang trình ký)

Nguyễn Xuân Sơn

