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KỂ HOẠCH
: ụiục hiện Chí thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
vềnặi hội đảng bộ các cấp trong tính tiến tói Đại hội đại biếu toàn quốc
lần thứ XĨII của Đảng

L/VVẲlẠ’
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội
clảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XỈIÌ của Đảng ”, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng KÌ hoạch triển khai thực hiện đại hội đảng bộ cốc
cấp và yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng,
với những nội dung như sau:
I. YÊU CẢU
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biếu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải
thực hiện phương châm kế thừa, ốn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân
chủ đi đôi với giữ vững nguycn tắc, siết, chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng,
hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tố chức đảng, trước hết là người đứng
dầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng
phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng
cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
2. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điếm,
mục tiêu, chu trương, định hướng lớn nêu tại dụ’ thảo các văn kiện của Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị
của ban chấp hành trình đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn
diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hộỉ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của
các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các nhiệm VỊI trọng tâm, chiến lược,
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chổng tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực; chỉ rõ những 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 thòi, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ,

giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tinh hình thực tế của các địa phương, cơ quan,
đơn vị có tính khả thi cao đê tô chức thực hiện hiệu quá.
3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tac
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản iý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp
là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ 'Tỉnh ủy, ban chấp hành, ban
thường vụ cấp ủy các cấp. cấp ủy nhiệm kỷ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng
chất lượng, có số lượng và cơ cẩu hợp !ý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tin,
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
các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy
chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng
bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với
công tác quy hoạch cán bộ và sẳp xép, bổ trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trộn Tố quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tổ mới có đức, có tài,
có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt, động thực tiễn, nhât là cản bộ trẻ, cán bộ
nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu so. Kien quyết không để các trường hợp cơ hội,
bè phái, chạy chức, chạy quyền lọt vào cấp ủy các cấp. Việc đánh giá cán bộ phải
chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thê lãnh
dạo co quan, đơn vị có tham quyển, đ.:k hiệt coi trọng phâm chất, uy tín. kêt quà cụ
thê; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, dâu tranh, không đê tác động, chi
phổi bởi những thông tin. giả, thông tin không chính thức, xấu, độc, có dụng ý bịa
đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội, dơn thư nặc danh liên quan đến
công tác chuẩn bị nhân sự.
5. Đoàn đại biểu dir đại hội dáng bộ cấp tren phải là những đồng chí tiêu
biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sổng, dại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có cơ cấu
hợp lý, có khả năng đóng góp thiêt thực, hiệu quá váo sự thành công của đại hội.
6. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp phải coi trọng
lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan,
đơn vị gắn với công tác tuyên truyền, vận động quân chúng và đẩy mạnh phong
trào thi đua yêu nước trong các tâng lớp nhân dân. Tập trung giải quyết, xử lý kịp
thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dải
gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dàn quan tàm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư
tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh
giác, chủ động phòng ngừa và kiên quy cú đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi

âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phẩ của các thế lực thù địch, những phân tử
cơ hội chính trị, bất mãn.
7. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp
xa và sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh trước khi tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị
trấn, tiến tới đại hội đảng bộ cấp xã, đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 2025. Chi' đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ,
chi bộ theo đơn vị hành chính mới.
8. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội
đảng bộ các cấp; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào
mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng.
II. NÔI
* DƯNG
1. Nội dung đại hội đảng các cấp
Đại hội đẳng các cấp thực hiện 04 nội dung với trình tự sau:
1)

. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ. chi bộ nhiệm kỳ

2015 - 2020 (hoặc tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cùa đảng bộ, chi
bộ giai đoạn 2015 - 2020 đối với những đơn vị mới thành iập) và xác định
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ
2020 - 2025.
2)

. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biếu

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên trực
tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng
dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.
3 ). Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỷ 2020 - 2025.
4). Bầu đoàn đại biếu dự đại hội đảng bộ cấp trẽn.
Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, dược cấp ủy có thấm
quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 03 nội dung, chưa thực hiện nội dung thứ 3 về
bầu cấp ủy khóa mới.
2. Chuẩn bi văn kiên đai hôi và tỗ chức thảo luân
*

~

•

»

•

•

Dự thảo văn kiện của cap ủy trình đại hội gồm hai háo cáo chủ yểu:

+ Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực,
sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên cốc lĩnh vực xây dựng,
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chinh đốn Đảng, phát triển kinh tể - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.. nhất là
việc thực hiện 3 đột. phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng
đã xác định và và các vấn đề lớn mà nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan,
rút ra bài học kình nghiệm sâu sắc, toan diện, sát thực tể; đồng thời, quản triệt quan
điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng,
của cấp trên vả ói cu kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị để đề ra phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.
+ Báo cáo kiềm điềm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự
phê bình vả phê binh vởi 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 trong nhiệm kỳ vừa qua; kèt quả thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4
khỏa XI, XII, gan với việc học tập, làm theo tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các
quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất lằ người đứng đầu; chỉ rõ nguyên
nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chê, khuyết diêm, ycu kém vả
xác định rô trách nhiệm cua tập thê, cá nhân; dong thói, phải cầu thị, khiêm tốn,
lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù họp, hiệu quả
nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.
- Việc xâv dựng, đỏng góp ý kiên vờn vãn kiện:
-I- Quá trình xây dựng dự thảo vãn kiện đại hội, các cấp ủy cần nam vững
quan diêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; phát huy trí tuệ tập thề, trách nhiệm
của các cơ quan tham mưu; cần nghi ém túc. tổ chức lấy V kiến đóng góp cua các
cấp ủy, to chức đảng trực thuộc, của cản bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí,
các nhả khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cá.c tầng lóp nhân dân bằng các
hình thức thích hợp, thiết thực, hiệu quả. Ban Thương vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy,
thị ủy, thảnh ủy, dàng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuần bị tốt vả có kẻ hoạch công bố
dự thảo các văn kiện đại hội, trong đó nhấn mạnh những nội dung cơ bản, quan
trọng, báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình
hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân.
Dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp huyện và tương đương hoàn thành chậm
nhất trong tháng 02/2020 để lấy ỷ kiến của đại hội đảng cấp cơ sở. Dự thảo văn
kiện của cấp ủy tinh hoàn thành chậm nhẳt trong tháng 5/2020 dể lấy ý kiến của
đại hội đảng cấp huyện.
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-I- Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại
hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gom
những định hướng lớn, nội dung cơ bản của bảo cáo chính trị) đê đại hội thảo
luận, quyết, định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách
nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ cương, sâu sắc,
hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo
luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe,, đoàn
kết, xây dựng.
- Văn phòng cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn công tác
biên tập văn kiện đại hội cho cấp ủy cẩp dưới, góp phần nâng cao chất lượng văn
lciện đại hội.
3. v ề côn» tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy
Công tác chuẩn bị nhân sự và bàu cử cấp ủy pliải thực hiện đúng Điều lệ
Đảng, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 35-CT/TW,
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ.
Trong đó, về số lượng thực hiện nghiêm túc chủ trương: giảm khoang 5% số lượng
cấp ủy viên cáp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác
định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết
Trung ương 7 khóa XII.
Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủv ban hành hướng dẫn cự thê về tiêu chuẩn, độ
tuổi, cơ eau, sỏ lượng cấp ủy viên các câp và quy trinh iìíitai sự cáp úy.
4. Co’ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu clạỉ biểu d ự dạỉ lỉộã cấp trên

4.1. Cơ cầu, số tương đai biểu ihr đai hôi
Số lượng đại biểu dụ’ đại hội các cấp do cấp ủy cùng cắp quyết định nhưng
không được vượt quá số lượng quy định theo Chỉ thị số 35~CT/TW, ngày 30/5/2019
của Bộ Chính trị. cấ p ủv cấp triệu tập đại hội bên cạnh việc căn cứ vào số lượng
đảng viên, sồ lượng và vị trí quan trọng của tửng tồ chức đảng trực thuộc, căn cứ
vào nguyên tắc sau để quyết định phân bổ dại biểu dự đại hội:
Giữ nguyên số lượng đại biếu ở khối địa phương như nhiệm kỳ 2015 - 2020;
đồng thời, đối mói cách phân bố đế đàm bảo họp lý thành phần., cơ cấu, giới tính,
dân tộc; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ 0 1 -0 2 đại
biếu {không tírứi đại biếu đương nhiên) nhằm nâng cao chất lượng thảo luận, phản
biện, đổng góp ý kiến khi quyết định nhũng chủ trưong, chính sách lổn của Trung
ưong, của tỉnh và của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, sỏ lượng đại biểu ở
từng cảp như sau:

ó
- sổ lượng đại biểu dir đại hội đảng bộ tỉnh từ 300 - 350 đại biểu, Ban
Thường vụ Tỉnh uy sẽ có thông báo phân bổ số lượng đại biểu cụ thể cho từng
đảng bộ trực thuộc rỉnh ủy.
- Sô lượng đại biêu dir đại hội đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, Khối COquan và doanh nghiệp tỉnh từ 200 - 300 đại biểu; Đảng bộ Công an tỉnh, Quân sự
tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Trị từ
.100 - 200 đại biên; Đảng bộ huyện đào cồn c ỏ tiến hành ctại hội đảng viên.
- Đảng bộ, chi bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng
viên; có từ 200 đống viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu, số lượng đại biểu từ
100 - 150 đồng chí. Trường hợp đảng bộ, chi bộ cơ sở có clưới 200 đảng viên nếu
cỏ khó khăn về điêu kiện tổ chức đại hội đảng viên và. được cẩp ủy cấp trên trực
■tiếp dồng ý thì tổ chức dại hội đại biểu, số lượng đại biểu trên 50% so với t.ổng số
đảng viên của đảng bộ, chỉ bộ đó.
4.2. việc hầu đoàn đại biểu dự đợi hội cấp trên
Việc bầu đoan đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trèn phải căn cứ vào Điều lệ
Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp về số
lượng, CO' cấu dại biểu đại hội đảng các cấp.
Đại hội đảng các cấp được bầu một số đại biểu dự khuyết dir đại hội đảng bộ
cấp trên để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp
trên. Số lượng đại biểu dự' khuyết do đại hội mỗi cấp quyết định.
HI. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đẻ thực hiện tốt 04 lỉội dung cua đại hội đảng, yèu cầu cấp ủy dang các cấp
trong tỉnh thực, hiện các bước trọng tâm để chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng
như sau :
Ị. Tổ chức quán 'triệt các vãn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về
das hộỉ đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban thường vụ cập uỷ các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán
triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính
trị vả các phụ lục kèm theo; Bải viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tối: đại hội đàng bộ các cap tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần th ứ X IỉI của Đ ỏng”, các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của cấp trên Vcà kế hoạch của các địa phương, CO' quan, đơn vị đến tận các tỏ
chức đảng và đảng viên với thành phần như sau:

- ổ cấp tỉnh: Tỉnh uỷ viên và ủy viên ủy ban kiếm tra tỉnh uỷ; chủ tịch, các
phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bí thư
ban cán sự đảng, đảng đoàn và người đứng đầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng
Tỉnh uỷ, Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn; trưởng phòng chuyên môn
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ưỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phòng tổng hợp Văn
phòng Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tố chức,
trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban dân vận, chánh văn phòng các huyện ủy, thị uỷ,
thành uỷ; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; bí thư, phó bí thư,
chù nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, chánh văn
phòng các đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ; chủ nhiệm chính; trị Đảng ủy Quân sự tỉnh,
Bộ đội Biên phòng tỉnh; trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Đảng ủy
Công an tỉnh.
- Ở huyện, thị xã, thành phố: cấp ủy viên cấp huyện và ủy viên ủy ban kiếm tra
cấp ủy; chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND và ƯBND cấp huyện; người đúng đầu các
phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; cấp phó
các ban đảng và văn phòng huyện uỷ; bí thư, phó bí thự, chủ tịch HĐND, chủ tịch
UBMD xã, phường, thị trấn; bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cấp uỷ
cấp huyện.
- Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an lỉnh, Quân sự tỉnh,
Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị: cấp
uỷ viên; trưởng và phó các ban đảng, văn phòng đảng uỷ, đoàn thế cùng cấp; bí
thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.
- Ó câp cơ sở: Tổ chức hội nghị toàn thế đảng viên. Trường hợp có khó khăn
về điều kiện, thì tổ chức hội nghị với thành phần gồm: cấp uỷ vicn; trưởng các ban,
ngành, đoàn thế cùng cấp là đảng viên, bí thư các chi bộ trực thuộc; sau đó giao trách
nhiệm cho các chi bộ trực thuộc tiến hành phổ biến, quán triệt đến lận đảng viên.
Tùy thuộc vảo điều kiện cự thế của địa phương, đơn vị, ban thường VỊI các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có thể mở rộng thêm
thành phần hội nghị.
Việc tổ chức quán triệt hoàn thành trước ngày 15/8/2019.
2. T hành ỉập các tiếu ban chuấn bị và phục vụ đại hội
Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ đặc điếm
của địa phương, cơ quan, đơn vị để thành lập các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức đại
hội (gồm tiếu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội}

cho phù hợp. Các tiểu ban ban hành quy chế làm việc hoặc phân công nhiệm vụ cụ
thế cho từng thành viên vạ thành lập tổ giúp việc nếu cần thiết.
Việc thành ỉạp các tiểu ban clruẩn bị và phục vụ đại hội đàng cấp cơ sỏ' do
ban tlurờng vụ cap uy cấp trên cơ sỏ' quy định. Các. cấp uỷ không thành lập các tiều
ban thì ban thường vụ cấp uỷ hoặc đảng ủy (nơi không có ban thường vụ cấp ủy),
chi ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội.
2.1. Tiếu ban văn kiện đại hội
Thảnh phần: Bí thư, các phó bị thư, chỏ tịch, các phó chủ tịch HĐND,
UBND, chủ tịch 1JBMT và một số đông chí ủy viên thường vụ cấp uỷ; chánh văn
phòng cẩp uỷ, HĐND vả ƯBND, trưởng một sổ ngành có liên quan. Đồng chí bí
thư cấp uỷ làm trường tiểu ban.
Nhiệm vụ: Giúp ban thường vụ cấp ủy chu ân bị dự thảo các vân kiện dại
hội; tống hợp các V kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại. hội đại biêu toàn
quốc lần thứ XUI của Đảng và dự tliảớ văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;
Hướng dẫn cấp uý CO' sở chuẩn bị ván kiện đại hội theo Đề cương mẫu của cấp
huyện xây dựng để thống nhất trong toàn địa phương, cơ quan, đơn vị.
2.2. Tiều ban nhân sự đại hội
Thành phan: Bí thư, các phó bỉ thư, chủ nhiệm UBKT, trưởng ban tổ chức
và có thể một số úy viên ban thường vụ cấp uỷ. Đồng chí bí thư cấp uỷ làm trưởng
tiếu, han, dồng chí trướng ban tô chức càp uỷ (hoặc Trưởng phòng công tác dang, và
công tác chính trị của Đảng ủy Công an tỉnh; Chủ nhiệm chính trị của Đảng ủy
Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao
su Quảng Trị) làm UV viên thường trực, của tiêu ban.
Nhiệm vụ; Phổi hợp với các CO' quan tham mưu của cấp ủy và các tổ chức
d:ảng trực thuộc giúp ban thường vụ cấp ủy t.iến hành quy trình công tác nhân sự; đề
xuất các phương án nhân sự, báo cảo ban thường vụ cấp ủy xem xét, trình cấp uỷ
quyết định đê củ' vơi đại hội về nhẩn sự cấp ủy khóa mới; đế cử với cấp úy khóa mới
về nhân sự ban thường vụ, bí thư vả phó bí thư; UBKT, chủ nhiệm ƯBKT; nhân sự
chủ chốt HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2.3. Tiêu ban tồ chức phục vụ đại hội
Thành phần: Phó bí thư, phó chú tịch UBND, chảnh và phó văn phòng cấp
LIV, văn phòng HĐND và- UBND; phó chủ nhiệm chính trị Đảng ủy Quân sự, Bộ đội
Biên Phòng, phó trưởng phòng công tác đảng vả công tác chính trị Đảng ủy Công
an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành có liên quan. Đồng chí phó bí
thư làm trưởng tiểu ban.
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Nhiệm vụ: Giúp ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị các điều lciện, cơ sở vật chất,
chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền... phục vụ đại hội.
3. Thòi gian tiến hành đại hội đảng các cấp trong tỉnh
- Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đáng bộ bộ phận không quá
01 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020.
- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cấp co sở không quá 02
ngày (kể cả trù bị); bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
- Đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ
không quá 03 ngày (kể cả trù bị); bắt đầu từ tháng 7/2020, hoàn thành trước ngày
31/8/2020.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không quá 04 ngày (kế cả trù
bị), hoàn thành trước ngày 31/10/2020.
- Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương
đương trở lên không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với cấp cơ
sở vào quý 1/2020; cấp huyện và tương đương vào quý 11/2020. Việc chọn chi bộ,
đảng bộ cơ sở đại hội điểm do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét,
quyết định.
IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ
CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CÁP
1. Công tác tuyên truyền
Thực hiện theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên
giáo Tĩnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung
ương và của tỉnh về công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Công tác kiếm tra, giám sát
Thực hiện theo hướng dẫn của Uỷ ban Kiếm tra Trung ương Đảng và ủ y
ban Kiếm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.
3. Công tác hậu cần phục vụ đại hội
Cấp ủy các cấp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo công tác hậu cần
phục vụ đế đại hội được tố chức trang trọng, tiết kiệm. Có kẻ hoạch, phương án
bảo đảm an ninh cho đai hôi.

V, T ô CH ơ c THỰC HIỆN
1. Các cấp ÜV í.ổ chức quán triẹ.i và xây dụng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số
35-CT7TW, ngày 30/5/2QI.9 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dần của
cấp trên và kế hoạch này; đến tận các tố chức đảng và đảng viên. Làm tốt công tác
chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên, truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân
dân; gắn với các phong trào thi đua veil nước, lập thảnh tích chào mừng dại hội
đảng bộ các cap nhiệm kỳ 2020 - 20:15 vả kỷ niệm các ngày lề lớn trong năm 2020.
2. Các cấp uy phân công các dồng chí uỷ viên, thường vụ, cấp uỷ viên, lãnh
ctạo, chuyên viên các bail đàng, văn phòng cấp ủy phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của cấp uỷ cấp dưới, nhất là đối với.
các đơn vị được chọn đại hội điểm dế rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơn vị tiếp theo;
chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp sử lý, tháo gỡ đối vói các đảng bộ
có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nay sinh.
3. Cấp ủy, ban thượng vụ cấp u.ý cấp dưới báo cáo với ban thường vụ cấp uỷ
cấp trên trực tiếp việc chuẩn, bị vãn kiện và phương án nhân sự cấ.p ủy, khi được
câp trên phê duyệt mới tiến hành đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các
đồng chí uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra quá trình chuẩn bị
và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và một số tổ chức đảng được
chọn đại hội điểm. Quá trình chỉ dạo tiến hành đại hội nếu có những vướng mắc
nảy sinh thì kịp thời báo cáo từng trường hợp cụ thế lên ban thường vụ cấp uỷ cấp
trẽn trực tiếp xem xét, giãi qnyẹt. Thời gian dại bội. cũ a cae đăng be trục tlìiiụi
Tỉnh ủy phải đăng ký vói Văn phông Tỉnh ủy trước 30/6/2020 đê bố trí. Slip xếp
cho phù hợp.
4. Trong

Vung

10 ngày làm việo, sail đại hội, cap uỷ khoa mới tố chức tông

kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn. bị và tổ chức đại hội; báo cáo kết quả đại hội
và đề nghị cấp UV cấp trên trực tiếp chuẩn y cấp uỷ, các dure danh lãnh đạo cấp 1 !Ý
và uỷ ban kiếm tra cấp UỶ nhiệm kỳ 2020 - 2025: có kế hoạch và khẩn trượng tiến
hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 201.6 - 2021,
đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhản dân, ủy ban nhân dân các cẩp
nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, nhân sự lãnh đạo
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xa hội theo quy định. Xây clựng quy
chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình công
tác toàn khoá, phàn công công tác cho các cấp uỷ viên vả thực hiện chế độ, chính
sách đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc đoi với các đồng chí không tái cử theo quv định.
5. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chừ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy có
liên quan tham mưu quy định cụ the vầ công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy
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các cấp; tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội các cấp trong tỉnh theo Chỉ thị
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức
Trung ương Đảng.
6. v ề chế độ lcỉnh phí đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện theo Quy định
của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở,
cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
7. Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban đảng Tỉnh uỷ, các Đảng đoàn, Ban cán sự
Đảng, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và
các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn,
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổng
hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.
icế hoạch này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhân:
- Bộ Chính trị, BBT TW Đảng Báo cáo
- Các Ban Đảng TW,
- Vụ 11 BTCTW,
- Các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Các đàng đoàn, ban cán sự Đảng,
- Các huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ,
dàng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Tinh uỷ viên,
- Lãnh đạo VPTU, Cv tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ùy.
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