
 

   ĐẢNG BỘ QUẬN CẨM LỆ 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG KHUÊ TRUNG 

* 

Số 32-KH/ĐU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Khuê Trung, ngày 14 tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung  

nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 

28/9/2021 của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Kế 

hoạch số 44-KH/QU ngày 09/3/2022 của Quận ủy Cẩm Lệ. Đảng ủy phường Khuê 

Trung ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Khuê 

Trung nhiệm kỳ 2022 – 2025 cụ thể như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tổ chức đại hội chi bộ nhằm đánh giá đúng thực chất khách quan kết quả lãnh 

đạo thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng thời đề ra phương hướng 

mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cấp ủy chi bộ 

trực thuộc cơ sở và hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở nhằm đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác 

chính trị, tư tưởng, vận động đảng viên, cán bộ và nhân dân thi đua lập thành tích 

chào mừng đại hội - Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của các chi bộ 

trực thuộc đảng ủy cơ sở nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 

kỳ 2020- 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 phù hợp với tình 

hình thực tế tại chi bộ. 

2. Yêu cầu 

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc phải thực hiện 

phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi 

đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu 

quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở và cấp ủy các chi bộ trực thuộc, trước 

hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng 

phí. 

- Báo cáo tổng kết của chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn 

diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất 

là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu điểm, 

khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học 

kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực 



tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.  

- Công tác nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải bảo đảm nguyên 

tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Chi ủy 

nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp 

lý; tiêu biểu về tư tưởng, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, 

thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, 

có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn.  

II- Nội dung đại hội 

1. Nội dung Đại hội các chi bộ trực thuộc thực hiện 2 nội dung sau: 

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 – 2025.  

- Bầu chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội  

- Báo cáo của chi bộ trình đại hội phải đảm bảo hai nội dung chủ yếu:  

+ Nội dung báo cáo tổng kết của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, 

sát tình hình thực tế của chi bộ; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ...; chỉ rõ 

nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn 

diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong 

các Nghị quyết của Đảng cấp trên, cũng như điều kiện thực tế khu dân cư, đơn vị, đề 

ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực 

hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

+ Nội dung kiểm điểm của chi ủy chi bộ 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 của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 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 cán bộ, đảng viên, 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 cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp 

phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.  

3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử  

3.1. Tiêu chuẩn chi ủy viên  

- Về việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy chi bộ khóa mới phải đảm bảo về 

tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, cơ cấu và yêu cầu 

nhiệm vụ phân công sau đại hội cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở đơn vị, khu dân 

cư.  

- Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững 

vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, 



bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển 

hóa" trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành 

của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; 

quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), 

con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh 

hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, địa phương và bản thân cán bộ; kết quả thực hiện 

nhiệm vụ không cao.  

3.2. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên  

- Cơ cấu:  

+ Cơ cấu cơ bản phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ; không vì cơ cấu 

mà hạ thấp tiêu chuẩn; cơ cấu do chi bộ quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chính trị (có sự thống nhất của Đảng ủy phường) và khả năng đáp ứng yêu cầu lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.  

+ Các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện cơ cấu Bí 

thư chi bộ phải là người đứng đầu đơn vị nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của 

chi bộ; lực lượng vũ trang phải thực hiện cơ cấu cấp ủy theo quy định.  

+ Khuyến khích thực hiện việc phân công Bí thư chi bộ hoặc Phó bí thư chi bộ 

kiêm nhiệm là Trưởng ban công tác Mặt trận hoặc Tổ trưởng tổ dân phố (đối với 

những nơi có đủ điều kiện). Những nơi chưa đủ điều kiện thì cần quan tâm thực hiện 

cấp ủy viên hoặc đảng viên trực tiếp làm tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác 

ở khu dân cư.  

- Số lượng:  

Thực hiện theo quy định Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Đảng và Mục 22, điểm 22.1 

của Quy định 24 về thi hành Điều lệ Đảng “chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên 

thì bầu chi ủy; chi bộ có đông đảng viên thì bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực 

tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu Bí thư, bầu một Phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi 

bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì bầu Bí thư nếu cần bầu Phó bí thư”.  

3.3. Quy trình nhân sự cấp ủy  

- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng khu dân cư, đơn vị, cơ quan 

chi ủy chi bộ giới thiệu nhân sự chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ mình để chi bộ thảo 

luận và thống nhất. 

- Chi ủy chi bộ thực hiện báo cáo tình hình nhân sự đại hội cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tổ chức đại hội, nhất là nhân sự giới 

thiệu bầu chi ủy khóa mới trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề 

phức tạp, nhất là có đơn, thư khiếu nại, tố cáo phải làm rõ. 

- Trên cơ sở đó Đảng ủy xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị và thống nhất 

nhân sự đối với nhân sự được giới thiệu tham gia chi ủy chi bộ trước khi tổ chức đại 

để đại hội các chi bộ thảo luận bầu các chức danh theo nhân sự chuẩn bị.  

3.4. Thực hiện bầu cử trong đại hội  

- Việc bầu cử chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, thực hiện theo Quy chế bầu cử 

trong Đảng.  



4. Thời gian tiến hành đại hội 

 - Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy không quá 1 ngày; bắt đầu từ tháng 7/2022, 

hoàn thành trước ngày 30/9/2022, đề nghị các chi bộ đăng ký ngày tổ chức đại hội 

với Văn phòng Đảng ủy để theo dõi (đề nghị các chi bộ liên hệ với đồng chí ĐUV 

phụ trách chi bộ để chọn ngày đại hội, tránh việc trùng lặp thời gian đại hội với chi 

bộ khác mà đồng chí ĐUV phụ trách).  

- Chọn chi bộ số 5 tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các 

chi bộ còn lại. Thời gian tổ chức đại hội điểm vào tháng 6/2022 (giao cho chi bộ 5 

chọn ngày phù hợp). 

- Địa điểm đại hội: Do các chi bộ tự chọn.(Nếu chi bộ nào không chọn được địa 

điểm tổ chức thì đăng ký qua văn phòng Đảng ủy để sắp xếp bố trí địa điểm tổ chức 

đại hội). 

III- Trang trí đại hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Công tác tuyên truyền 

1. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo cờ, băng 

rôn, khẩu hiệu, pa nô, hình ảnh hoạt động, các cổng chào ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, 

treo cờ Tổ quốc tại các nhà dân và nơi đông dân cư. 

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!  

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ ......lần thứ ....., nhiệm kỳ 2022– 2025! 

 

CHI BỘ ….............. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ …..... 

NHIỆM KỲ 2022 - 2025 

Khuê Trung, ngày …  tháng …  năm 2022 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 



- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng 

phường Khuê Trung phát triển toàn diện, bền vững! 

V- Chương trình đại hội 

1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca). 

2. Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu. 

3. Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

4. Báo cáo tình hình đảng viên. 

5. Báo cáo chính trị Đại hội.  

6. Báo cáo kiểm điểm Chi ủy chi bộ. 

7. Ý kiến tham luận, thảo luận. 

8. Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy. 

9. Bầu Chi uỷ, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.  

10. Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ. 

11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội. 

12. Bế mạc Đại hội (hát Quốc ca, Quốc tế ca) 

VI- Thủ tục và hồ sơ tổ chức đại hội 

1. Trước đại hội:  Chi ủy chuẩn bị các văn bản theo mẫu quy định, báo cáo và xin ý 

kiến của Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) gồm: 

- Tờ trình báo cáo xin ý kiến BTV Đảng ủy tổ chức đại hội 

- Dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng 

nhiệm vụ 2022-2025. 

- Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. 

- Danh sách dự kiến chi ủy, Bí thư,Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội. 

2. Sau đại hội: Chậm nhất 7 ngày (làm việc), Bí thư chi bộ (khóa mới) chuyển 

các văn bản sau đây về văn phòng Đảng ủy: 

- Biên bản đại hội, 

- Nghị quyết đại hội, 

- Báo cáo chính trị, bản kiểm điểm chi ủy, 

- Biên bản kiểm phiếu bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, 

- Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử. 

VII- Tổ chức thực hiện 

- Đảng ủy tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 

2022-2025 

- Các đồng chí ĐUV theo dõi và hướng dẫn các chi bộ được phân công phụ trách 

chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tiến hành đại hội. 



- Các chi ủy chi bộ căn cứ Quy định Điều lệ Đảng và kế hoạch này xây dựng kế 

hoạch tổ chức đại hội trình Đảng ủy phê duyệt (trước khi tổ chức đại hội) . Triển khai 

tổ chức đại hội chi bộ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt (về thời gian, về nhân 

sự, về chương trình đại hội,…). 

- Trên cơ sở kế hoạch này các chi bộ xây dựng phương án nhân sự của chi bộ 

mình, trình Đảng ủy phê duyệt (thời gian trình Đảng ủy trước ngày 30/4/2022). 

* Lưu ý: lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi uỷ sau này giữ chức danh Tổ trưởng 

TDP, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các hội đoàn thể. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc, đề nghị các chi bộ chủ 

động sắp xếp thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn để tổ chức đại 

hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát 

sinh hoặc khó khăn, vướng mắc các cấp ủy chi bộ báo cáo với Đảng ủy để thống nhất 

thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban tổ chức quận ủy,                                                       

- Văn phòng quận ủy, 

- Đ/c Võ Thiên Sinh, UVBTV-Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND quận, 

- BCH Đảng bộ phường, 

- Các chi bộ trực thuộc, 

- Lưu VPĐU.  

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Vũ Thành Liêm 
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