ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN UỶ BẢO YÊN
*
Số 172 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Yên, ngày 27 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
triển khai đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
----Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; Quy định số 24-QĐ/TW ngày
30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng
dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một
số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;
Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai
hướng dẫn một số nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ
phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025,
Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội chi bộ
trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
nhằm đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chi bộ, xây dựng chi bộ trong
sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ
quan, đơn vị.
- Thông qua đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tiếp tục nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường
hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
2. Yêu cầu
- Việc chuẩn bị và triển khai tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ
sở phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định theo tinh thần đổi mới, sáng tạo,
phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy
dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả;
đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy,
tổ chức đảng và đảng viên.
- Cấp ủy khóa mới phải đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có
tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực,
sức khỏe, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cấp
mình, cấp trên.
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II. NỘI DUNG
1. Nội dung đại hội và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội
1.1. Nội dung đại hội:
- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025;
- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2022
(đối với chi bộ có chi ủy); bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 2025.
1.2. Quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội:
- Chi ủy, bí thư chi bộ lãnh đạo và tổ chức tốt việc xây dựng, thảo luận báo
cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ. Đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết
của đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết
luận của Trung ương1 và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên; làm rõ ưu điểm,
khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào việc phát triển kinh tế - xã hội,
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phải đưa ra được những chỉ tiêu cụ thể,
mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên,
giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên, kiểm tra, giám sát đảng
viên, công tác vận động quần chúng,...
- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (nơi có chi ủy): Báo cáo cần đề cao tinh
thần phê bình và tự phê bình; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong
nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém,
tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục.
- Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và sâu sắc văn
bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy để chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng
nguyên tắc của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của
đảng viên; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ,
chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 20/4/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Công tác nhân sự

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày
18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW,
ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hoá”.
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Đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự chi ủy, bí thư, phó
bí thư chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, quy trình theo đúng quy
định của Đảng; đồng thời phải bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển,
có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở chi bộ.
2.1. Đối với các chi bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,
doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang:
- Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn
1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên tại thời điểm
tính tuổi tham gia cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Riêng bí thư chi bộ còn đủ tuổi công tác từ 12 tháng trở lên, nếu có đủ
phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, được cấp ủy cơ sở đồng ý thì có thể xem
xét tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
- Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, bộ phận; trường hợp người đứng đầu không đủ tuổi tái cử thì có thể giới thiệu
lãnh đạo cơ quan, đơn vị được quy hoạch là người đứng đầu làm bí thư chi bộ.
2.2. Đối với chi bộ trong loại hình doanh nghiệp tư nhân;
- Tập trung lãnh đạo để bố trí đảng viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của
người đứng đầu giữ chức vụ bí thư chi bộ; những nơi không có đảng viên là người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thì căn cứ tình hình cụ thể để lựa chọn bầu
đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ phù hợp, theo đúng quy định của Đảng.
2.3 Đối với các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố:
Căn cứ tình hình thực tế, đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện cụ thể để thực hiện
chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản, tổ dân phố hoặc trưởng ban
công tác Mặt trận đối với nơi đủ điều kiện. Định hướng giới thiệu trưởng thôn bản,
tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên để bầu vào chi ủy giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí
thư chi bộ.
3. Thời gian tổ chức đại hội
- Thời gian tổ chức đại hội không quá 01 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2022,
hoàn thành trước ngày 30/9/2022.
- Các chi bộ mới thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc còn dưới một
năm là hết nhiệm kỳ đều tiến hành đại hội. Những nơi có khó khăn về công tác
nhân sự, đảng ủy cơ sở có trách nhiệm báo cáo về Huyện ủy để xem xét, cho phép
tiến hành đại hội nhưng chưa bầu chi ủy khóa mới.
- Trường hợp được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn
hơn, nhưng phải hoàn thành trước ngày 15/12/2022.
4. Quy trình tổ chức đại hội
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Thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
5. Công tác tuyên truyền, trang trí đại hội
- Cấp uỷ đảng các cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại
hội chi bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp, hiệu
quả khác theo đúng quy định của Đảng, chú ý quan tâm đến công tác chính trị, tư
tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ
tỉnh và sự đồng thuận trong xã hội. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác thông tin,
truyền thông; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.
- Trang trí đại hội: Theo mẫu gửi kèm.
6. Kinh phí tổ chức đại hội
- Thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn
phòng Trung ương Đảng hướng dẫn cụ thể một số điểm quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ
hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Đối với đại hội chi bộ trong Công an nhân dân, thực hiện theo Hướng dẫn
số 15-HD/ĐUCA, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung
ương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo các đảng ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra
đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội chi bộ theo
đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên, nhất là giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội chi bộ.
2. Ban Tổ chức Huyện ủy
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện
ủy ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc
đảng bộ cơ sở; báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo những vấn đề phát sinh.
Tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả đại
hội chi bộ; tham mưu xây dựng báo cáo của Huyện ủy kết quả đại hội chi bộ trực
thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12/2022.
3. Đảng bộ cơ sở
- Căn cứ Kế hoạch này và các quy định, hướng dẫn hiện hành và tình hình
thực tiễn của địa phương, Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và
lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức
đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm tính trang nghiêm, nghiêm túc, hiệu
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quả và đúng tiến độ. Tiến hành tổ chức đại hội điểm chi bộ sau đó tổ chức rút kinh
nghiệm triển khai đại trà.
- Đối với đảng bộ các xã, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang :
Xây dựng lịch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và gửi về Huyện ủy (qua Ban
Tổ chức Huyện ủy) để tổng hợp trước ngày 20/6/2022.
- Đối với các đảng bộ khối cơ quan: Tiến hành xây dựng lịch tổ chức đại hội
các chi bộ trực thuộc sau khi Huyện ủy thực hiện xong phương án sắp xếp, kiện
toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.
- Phân công các đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát, đôn đốc việc thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhân sự, nội dung, quy
trình tổ chức đại hội chi bộ theo quy định của Đảng và báo cáo, phản ánh kịp thời
các khó khăn, vướng mắc và kết quả đại hội chi bộ về Ban Thường vụ Huyện ủy
(qua Ban Tổ chức Huyện ủy).
- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, đảng ủy cơ sở, chi ủy chi bộ
phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình
gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, có hiệu
quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ
bảo đảm đúng quy trình, quy định, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với công tác phòng
chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin, phấn
khởi của Nhân dân.
- Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc báo cáo kết quả đại hội. Ra quyết định chuẩn
y cấp ủy, cac chức danh của chi bộ theo đúng quy định thi hành Điều lệ Đảng.
Đồng thời báo cáo kết quả đại hội và lập danh sách cấp ủy các chi bộ (theo đề
cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm) về Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy)
trong thời hạn 7 ngày kể từ khi kết thúc đại hội các chi bộ trực thuộc.
Các đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ
tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c),
- Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc Huyện uỷ,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU + BTCHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Huyện ủy Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
27-05-2022 15:52:13 +07:00

Nguyễn Anh Chuyên
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TRANG TRÍ ĐẠI HỘI
(nhìn từ dưới lên Hội trường)

(1) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !
(2)

(3)

(4)

(5)

CHI BỘ ……………………….

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025
…., ngày… tháng …. năm 2022

(1) Khẩu hiệu
(2) Cờ Đảng, cờ Tổ quốc
(3) Ảnh Các Mác, Lê Nin
(4) Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục. Nếu là ảnh thì treo
dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc
(5) Ma két đại hội
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
-----

I. Công tác chuẩn bị đại hội
1. Việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản liên quan về đại hội chi bộ
trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; việc cụ thể hóa các văn bản của
Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp (những cách làm hay, sáng tạo,
hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng) phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều
kiện cụ thể.
2. Việc xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc; phân công uỷ viên ban
thường vụ, ủy viên ban chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải
quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi bộ trực thuộc.
3. Tổ chức đại hội điểm chi bộ dưới cơ sở để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức
đại hội đại trà.
4. Công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội.
II. Kết quả đại hội
1. Tổng số chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội.
2. Về nội dung đại hội
3. Kết quả bầu cử
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm, kết quả đạt được
2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
3. Một số kinh nghiệm rút ra
IV. Kiến nghị, đề xuất

ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN UỶ BẢO YÊN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày ......tháng ...... năm 2022

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CẤP ỦY VIÊN CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ ......................... NHIỆM KỲ 2022 - 2025
----Ngày, tháng,
năm sinh
T
T

Họ và tên

1

2

I

CHI BỘ 1

1

Nguyễn Văn A

II

CHI BỘ 2

Ngày vào Đảng
Quê quán

Nam

Nữ

3

4

5

Dân
tộc

6

Kết nạp

Chính
thức

7

8

Trình
độ
VH

Trình
độ
CM

9

10

Ghi chú

LLC
T

Chức vụ chính
quyền, đoàn thể, đơn
vị công tác

Chức
vụ Đảng
sau khi
bầu cử

Bầu
mới

Tái
cử

11

12

13

14

15

* Ghi chú:
- Cột 12 ghi chức vụ chính quyền, đoàn thể và đơn vị công tác (Trưởng phòng, Tổ trưởng TDP, Trưởng thôn, bản, Hiệu
trưởng, hiệu phó, Trưởng Công an, Trạm trưởng y tế.....) Nếu kiêm nhiệm thì ghi rõ cả chức vụ kiêm nhiệm
- Cột 13 ghi chức vụ Đảng sau khi bầu cử ở chi bộ (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên)
- Cột 14, 15: Đánh dấu “x” vào ô tương ứng.

