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đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ
UTjc.lầJỊ' ' năm 2019, đê ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020,
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Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng
, / -1 , năm 2019 như sau:
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Đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng trên các mặt
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công tác xây dựng Đảng, gồm: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ;
yậ ,
công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính, phòng chống
tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện
cam kêt trách nhiệm tập thế lãnh đạo và người đúng đầu các địa phương, cơ quan,
đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.
2.
Việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2019 phải gắn với
đánh giá công tác chỉ đạo và to chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đảng
cùng cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6
khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết
Trung ương 7 khóa XII về công tác cán bộ và một số nghị quyết chuyên đề quan
trọng khác về công tác xây dựng Đảng.
Việc đánh giá phải làm nổi bật những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế,
khuyết điếm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đế thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
trong năm 2020- năm kết thúc nhiệm kỳ, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các
cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
3.

Quá trình tông kết, đánh giá phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban

Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uv trực thuộc Tỉnh ủy.
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Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong
công tác xâv dựng Đảng năm 2019.
II- NỘI DUNG, THỜI GIAN
1- Nội dung
- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019,
ưu điểm, hạn chể, nguyên nhân. Xác định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần
tập trung lãnh đạo trong năm 2020.
- Đánh giá, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2019 (xây
dựng báo cáo riêng).
- Đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và cá nhân
người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm
2019; tổ chức kỷ cam kết trách nhiệm năm 2020 (xây dựng báo cáo riêng)
2- To chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh
* Thành phần
- Đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các đồng chí ủ y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI,
- Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh; ủ y viên UBKT Tỉnh ủy.
- Đại diện Thường trực và Trưởng các Ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Kiêm tra,
Dân vận, Chánh Văn phòng các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
- Đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng.
* Thòi gian: 01 ngày, tổ chức vào giữa tháng 01/2020.
* Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị báo cáo:
- Các ban đảng Tỉnh ủy tham mưu xây dụng báo cáo tổng kết công tác xây
dựng đảng thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng
báo cáo tông kết công tác xây dựng đảng năm 2019 của đảng bộ. Báo cáo gửi về
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 20/12/2019 để tổng
họp xây dựng báo cáo chung.
- Giao Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tồng kết công
tác xây dựng đảng năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Báo cáo kêt quả thực

3
hiện cam kết năm 2019; văn bản cam kết của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu
cấp ủy trực thuộc, sở, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
- Giao ủ y ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy năm 2019 cua Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ. Các báo cáo hoàn thành trước ngày 25/12/2019 dể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
cho ý kiến trước khi tố chức Hội nghị.
2. Khen thưởng
2.1- Đoi tượng khen thưởng:
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nối bật trong tham mưu và thực
hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019 (thuộc các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc).
2.2- Số lượng: Đối với các đảng bộ huyện, thị, thành phố mỗi địa phương
chọn 01 tập thê, 02 cá nhân; các đảng uỷ trực thuộc chọn 01 rập thê, 01 cá nhân;
các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ môi đơn vị chọn 01 điên hình (tập thê hoặc cá
nhân).
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Tờ trình của cơ quan, đơn vị và bản thành
tích của tập thế, cá nhân nêu rõ những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng
Đảng năm 2019, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 20/12/2019.
2.3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các ban đảng hướng dẫn
các cấp uỷ công tác thi đua khen thưởng; tổng họp, thẩm định hồ sơ khen thưởng
đối với các tập thể, cá nhân trước 25/12/2019; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về công tác khen thưởng tại Hội nghị tổng kết.
3.
Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phổi họp với các cơ quan liên quan tham
mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tố chức phục vụ Hội nghị.
Yêu cầu các cấp uỷ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh
uỷ thực hiện Ke hoạch nghiêm túc, đúng thời gian./.
Nơi nhân
- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo),
- Các V ụ địa phương tại Đà Nằng,
- Các Ban Đảng, VPTU,
- Các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT,
- Các đ/c ƯVTVTƯ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
(KH tong kel XD Đang 2019)

