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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quận 8, ngày 02 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ XII. Nhiệm kỳ: 2020-2025
Thực hiện Kế hoạch số 254-KH/QU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ
Quận ủy Quận 8 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đảng bộ
Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự xây dựng
kế hoạch như sau:
I- YÊU CẦU:
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo 06 yêu cầu được nêu trong
Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
II- NỘI DUNG:
1- Nội dung Đại hội Chi bộ: Thực hiện 4 nội dung sau
- Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp;
- Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
- Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên
2- Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện:
2.1- Về chuẩn bị các văn kiện trình đại hội:
Gồm các văn bản chủ yếu sau:
- Báo cáo chính trị của chi bộ
- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ.
- Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp
Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội của chi bộ, Chi bộ tổ
chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đảng viên và cán bộ chủ chốt các tổ chức, đoàn
thể trong cơ quan đơn vị; có kế hoạch công bố sớm dự thảo các văn kiện đại hội và
báo cáo chính trị trên trang thông tin điện tử của trường.
2.2- Về thảo luận các dự thảo văn kiện:
Căn cứ hướng dẫn của Đảng bộ trực tiếp cấp trên, quá trình thảo luận các dự
thảo văn bản như sau:

- Trước khi đại hội chi bộ, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị chi bộ;
hội nghị cán bộ chủ chốt cơ quan để thảo luận. đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ
cấp trên trực tiếp và của chi bộ theo đề cương và hướng dẫn cụ thể. Sau khi kết thúc,
cấp ủy tập hợp ý kiến thảo luận để đoàn chủ tịch đại hội trình tại đại hội chi bộ và
tổng hợp báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.
- Trong đại hội, Đoàn chủ tịch chỉ đạo tốt việc thảo luận dự thảo văn kiện đại
hội của chi bộ và của cấp trên.
3- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy
Thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, quy chế, quy định
của Đảng về công tác cán bộ, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị,
Kế hoạch 324-KH/TU ngày 09/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Kế
hoạch số 254-KH/QU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8, Hướng
dẫn số 07-HD/BTC ngày 26/11/2019 của Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8.
4- Thời gian tiến hành đại hội chi bộ: trong 2 ngày (1/2 ngày đại hội trù bị)
tiến hành trong tháng 4/2020 (quý II-2020). Cụ thể: Ngày 17, 18/4/2020
5- Tổ chức thực hiện:
- Tháng 1/2020: Tổ chức Hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch của cấp ủy
chi bộ thực hiện Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội
đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số
254-KH/QU ngày 26/11/2019 của Quận ủy Quận 8 và Hướng dẫn số 07-HD/BTC
ngày 26/11/2019 của Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8. Chuẩn bị dự thảo các văn kiện
của chi bộ trình đại hội.
Rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Tháng 2/2020: Hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện của chi bộ trình đại hội. dự
kiến nhân sự đại biểu dự Đại hội XII của Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020-2025;
Thông qua đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tháng 03/2020: Tổ chức Hội nghị thảo luận dự thảo các văn kiện của chi bộ
trình đại hội. Công tác chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức đại hội chi bộ.
- Tháng 4: Tổ chức đại hội chi bộ, dự kiến ngày 17 và 18/4/2020.
Sau đại hội, cấp ủy báo cáo kết quả đại hội để Ban Thường vụ chuẩn y; tổ
chức rút kinh nghiệm; lập thủ tục đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy; phân công
nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn
khóa của cấp ủy.
Trên đây là kế hoạch của Chi bộ Trường THPT Ngô Gia Tự về tổ chức đại hội
chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XVII.
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