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KẾ HOẠCH 

Triển khai Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 

----- 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 

số 45-CT/TU, ngày 31-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các 

cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai Đại hội chi bộ, đảng 

bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung sau: 

 I. Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hƣớng 

dẫn của Trung ƣơng, của Tỉnh ủy và của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

1. Đối với cấp huyện:  

1.1. Thành phần  

- Ở huyện: mời các đồng chí Huyện ủy viên và Ủy viên UBKT Huyện ủy; Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng, phó các 

phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; lãnh 

đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí 

thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên Huyện ủy; các đồng chí 

thành viên Tổ công tác của Huyện uỷ và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội. 

- Ở xã: mời các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức Đảng ủy. 

1.2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 7h30, ngày 19/9/2019. 

1.3. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

1.4.  Nội dung quán triệt: 
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- Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 

số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn có liên quan của cấp trên. 

- Quán triệt Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai 

Đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Hướng dẫn một số yêu cầu, nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện; một số 

nội dung về công tác cán bộ trước Đại hội và thể thức văn bản Đại hội. 

2. Đối với chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 

2.1. Nội dung quán triệt: Như khoản 1.4, mục 1, phần I của Kế hoạch này và 

Kế hoạch triển khai Đại hội của chi bộ, đảng bộ.  

2. 2. Thành phần: toàn thể đảng viên trong chi bộ, đảng bộ. 

2. 3. Thời gian: hoàn thành trước ngày 30/9/2019. 

II. Triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội 

1.  Đối với Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở 

1.1. Chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị văn kiện, nhân sự  Đại hội và tổ chức triển khai 

thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nội dung văn kiện (gồm 

báo cáo chính trị và báo kiểm điểm của cấp ủy); nội dung nhân sự (gồm Đề án, 

phương án nhân sự) hoàn thành trước ngày 21/02/2020; riêng đảng bộ được chọn 

đại hội điểm hoàn thành trước ngày 31/01/2020. 

- Nội dung văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ, 

đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 

(đối với những nơi có cấp uỷ); dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp 

ý kiến góp ý nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện 

Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; một số nội dung văn bản khác theo quy định. 

- Hoàn thành việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian 

hoàn thành trước ngày 31/10/2019. 

- Nội dung công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội bao gồm: xây dựng Đề án, 

phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 

2020-2025; Đề án, phương án nhân sự UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT 

nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu có); Đề án, phương án nhân sự đại biểu đi dự đại hội cấp 

trên.  
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(Nội dung cụ thể và tiến độ dự kiến thực hiện việc chuẩn bị văn kiện và nhân 

sự theo Phụ lục số 1, 2 của Kế hoạch này) 

1.2. Công tác tuyên truyền Đại hội: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

theo hướng dẫn của cấp trên. 

1.3. Công tác phục vụ Đại hội: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác 

đại hội ở chi bộ, đảng bộ. 

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX 

Thực hiện theo kế hoạch riêng của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, 

Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ Đại hội; thời gian hoàn thành việc xây 

dựng và ban hành Kế hoạch của từng Tiểu ban trước ngày 30/9/2019; riêng kế 

hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội hoàn thành trước ngày 25/9/2019. 

3. Lịch duyệt nội dung văn kiện, đề án, phƣơng án nhân sự các chi bộ, 

đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Phụ lục số 3 của Kế hoạch này) 

III. Thời gian tiến hành Đại hội 

1. Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá 01 ngày, thời gian hoàn 

thành trong Quý IV/2019. Đảng uỷ các xã chọn 01 chi bộ trực thuộc tổ chức đại 

hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. 

2. Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang trực 

thuộc Huyện ủy; thời gian hoàn thành trong tháng 4/2020. 

3. Đại hội đảng bộ xã: bắt đầu từ đầu tháng 4/2020 và hoàn thành trong 

tháng 5/2020.  

Đảng bộ xã Trà Don được chọn tổ chức Đại hội điểm theo quy định của 

Điều lệ Đảng; hoàn thành trước ngày 10/03/2020. Tổ chức tổng kết, rút kinh 

nghiệm đại hội điểm trước ngày 15/03/2020. 

4. Đại hội Đảng bộ huyện: hoàn thành trong tháng 8/2020. 

5. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại 

hội Đảng bộ huyện vào đầu tháng 9/2020. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ 

thể để triển khai thực hiện kế hoạch này và đăng ký thời gian tổ chức đại hội chi 

bộ, đảng bộ cấp mình về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) 

chậm nhất trước ngày 17-01-2020.  

Cấp ủy, các TCCS đảng thành lập các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức đại hội 

(đối với đảng bộ trực thuộc); phân công các đồng chí cấp ủy, ủy viên ban thường 

vụ, bí thư, phó bí thư phụ trách những công việc cụ thể để triển khai đại hội và chỉ 
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đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trực thuộc đảng ủy mình xây dựng các văn 

kiện, phương án nhân sự trình đại hội; chủ động nắm tình hình, tập trung giải 

quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề 

tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm; đồng 

thời, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, những vấn đề phức tạp nảy sinh. 

2. Các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội xây 

dựng Kế hoạch cụ thể của từng tiểu ban, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý 

kiến trước khi tổ chức thực hiện. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 

xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội và hướng dẫn 

các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện công tác tuyên truyền 

đại hội cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Phối hợp với Tiểu ban Văn kiện xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu Ban 

Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 

Đảng bộ huyện Nam Trà My khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn việc 

chuẩn bị văn kiện Đại hội đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình 

huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng market, trang trí, chương 

trình văn nghệ chào mừng Đại hội. 

- Phối hợp với UBND huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng 

kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 90 năm ngày 

thành lập Đảng CSVN. 

4. Ban Tổ chức Huyện ủy 

- Hoàn thành việc cập nhật thông tin hồ sơ cán bộ, công chức vào phần mềm 

Quản lý cán bộ, công chức nhằm phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội. 

- Phối hợp với Tiểu ban nhân sự tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây 

dựng Đề án, phương án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch về công 

tác nhân sự và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-

2025 theo hướng dẫn của cấp trên; tổng hợp các biểu mẫu nhân sự để trình Tiểu 

ban Nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thiết lập 

hồ sơ nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.  

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với nhân sự 
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tham gia ứng cử cấp ủy cơ sở và cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi trình 

xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định, phân bổ số lượng đại biểu 

tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020-2025 cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

5. UBKT Huyện ủy 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 

chuẩn bị phương án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá XIX nhiệm kỳ 2020-

2025 (tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện 

theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương). 

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn công tác nhân sự 

ủy ban kiểm tra tại đại hội đối với các đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tiến tới 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đối với các chi 

bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Thẩm định, 

nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với nhân sự giới thiệu tham 

gia cấp ủy huyện và cơ sở. 

6. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện 

Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có kế hoạch phát động phong trào thi 

đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng CSVN; tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện của Đảng và tuyên truyền về 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân 

vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-

2025 và văn kiện Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

7. Văn phòng Huyện ủy 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung, xếp lịch, phát hành 

công văn triệu tập hội nghị và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị triển khai 

quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, của 

Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác 

chuẩn vị văn kiện, nhân sự Đại hội. 
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện xây dựng kế 

hoạch cụ thể để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt công 

tác chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn việc chuẩn bị nội dung Đại hội đối với các chi 

bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác 

chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về thời gian phê duyệt văn kiện, đề 

án, phương án nhân sự Đại hội và thời gian tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ 

trực thuộc.  

- Phối hợp với các Tiểu ban Đại hội xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí Đại 

hội báo cáo Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo và làm việc với UBND 

huyện đảm bảo kinh phí phục vụ Đại hội. Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện theo dõi, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội ở các chi bộ, đảng bộ trực 

thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

8. UBND huyện 

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn các phòng, ban, ngành thuộc huyện 

và UBND các xã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, 

an ninh-quốc phòng giai đoạn 2015-2020 và định hướng một số nội dung, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.  

- Tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý các tồn tại trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, 

an ninh-quốc phòng; thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, 

an ninh-quốc phòng năm 2019 và kế hoạch 05 năm (2015-2020).  

- Chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát động các đơn vị, 

địa phương đăng ký xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội; đồng thời, đảm bảo kinh 

phí phục vụ Đại hội. 

9. Các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các Tổ 

công tác của Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị 

và tổ chức đại hội tại các chi bộ, đảng bộ ở nơi mình phụ trách và tham mưu giúp 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng, 

để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ. 

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, yêu cầu các đồng chí Huyện 

ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ công tác Huyện ủy; Thường trực 

HĐND, UBND huyện; các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; cấp ủy, các tổ chức cơ 
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sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, 

kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh về Ban Thường vụ Huyện ủy để theo 

dõi, chỉ đạo. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- TT HĐND, UBND huyện, 

- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,  

- Các ngành, MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện, 

- Các TCCS Đảng trực thuộc, 

- Các thành viên các Tổ công tác chỉ đạo đại hội, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy, Hồ sơ Đại hội. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

Trần Duy Dũng 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

VỀ NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC CHUẨN BỊ 

VĂN KIỆN, NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỐI VỚI ĐẢNG BỘ XÃ, ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ, 

ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 19 -9-2019 của BTV Huyện ủy) 

----- 
 

 

 

STT 

 

 

Nội dung 

Dự kiến tiến độ thực hiện 

 

 

Đối với Đảng bộ 

Đối với Đảng bộ đƣợc 

chọn tổ chức đại hội 

điểm theo quy định 

của Điều lệ Đảng 

A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI 

1 Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy 

 

1.1 

Hoàn thành việc xây dựng đề cương chi 

tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm 

của cấp ủy 

Trước ngày 

17/10/2019 

Trước ngày 

30/09/2019 

 

1.2 

Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo 

cáo kiểm điểm của cấp ủy và trình cấp ủy 

cho ý kiến (lần 1) 

Trước ngày 

30/11/2019 

Trước ngày 

15/11/2019 

 

1.3 

Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, sau 

khi cấp ủy cho ý kiến và gửi lấy ý kiến tại 

đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. 

Trước ngày 

05/12/2019 

Trước ngày 

20/11/2019 

1.4 Hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị lấy ý 

kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị. 
Trước ngày 

20/12/2019 

Trước ngày 

30/11/2019 

 

 

1.5 

Hoàn thành việc hoàn chỉnh báo cáo chính trị  

(lần 2) (sau khi lấy ý kiến góp ý kiến tại đại 

hội các chi bộ trực thuộc và các hội nghị lấy ý 

kiến); báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (lần 2); 

báo cáo giải trình thực hiện các chỉ tiêu kinh 

tế- xã hội và trình cấp ủy cho ý kiến (lần 2) 

 

Trước ngày 

20/01/2020 

 

Trước ngày 

05/01/2020 

 

1.6 

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến 

phê duyệt nội dung văn kiện gồm báo cáo 

chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy  

Trước ngày 

21/02/2020 

Trước ngày 

31/12/2019 

 

1.7 

Hoàn chỉnh báo cáo chính trị (lần 3), báo cáo 

kiểm điểm (lần 3) sau khi Ban Thường vụ 

Huyện ủy cho ý kiến và trình cấp ủy cho ý 

kiến lần cuối trước khi trình đại hội 

Trước ngày 

10/3/2020 

Trước ngày 

20/02/2020 

1.8 Tổ chức kiểm điểm cấp ủy và hoàn chỉnh báo 

cáo kiểm điểm trước khi tiến hành Đại hội. 
Trước ngày 

25/3/2020 

Trước ngày 

28/02/2020 
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2 Hoàn thành Dự thảo Nghị quyết Đại hội và 

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo 

tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo văn kiện 

Đại hội Đảng lần thứ XIII và văn kiện Đại hội 

Đảng bộ cấp trên trực tiếp. 

 

Trước ngày 

25/02/2020 

 

Trước ngày 

20/01/2020 

3 Hoàn thành các nội dung khác như kịch bản đại 

hội, nội quy, quy chế, diễn văn khai mạc, bế mạc; 

thẩm định các nội dung báo cáo tham luận,… 

Trước ngày 

10/3/2020 

Trước ngày 

20/02/2020 

4 Một số nội dung khác có liên quan theo sự chỉ 

đạo của cấp trên 

Thực hiện theo chỉ 

đạo của cấp trên 

Thực hiện theo chỉ đạo 

của cấp trên 

B CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI 

1 Hoàn thành việc kiện toàn, bổ sung cấp 

uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trước ngày 

31/10/2019 

Trước ngày 

31/10/2019 

2 Chuẩn bị nhân sự đại hội. 

 

 

2.1 

Hoàn thành việc xây dựng các Đề án nhân 

sự Đại hội (gồm Đề án nhân sự cấp ủy, 

Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, 

UBKT, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự 

đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên) 

trình cấp uỷ cho ý kiến. 

Trước ngày 

15/11/2019 

Trước ngày 

05/11/2019 

 

2.2 

Hoàn chỉnh và báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện ủy cho ý kiến các Đề án nhân sự 

Đại hội trước khi tiến hành thực hiện quy 

trình giới thiệu nhân sự. 

Trước ngày 

30/11/2019 

Trước ngày 

15/11/2019 

 

 

2.3 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình 

giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu 

tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, 

Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó chủ 

nhiệm UBKT Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020-2025; 

nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Trước ngày 

15/12/2019 

 

Trước ngày 

05/12/2019 

2.4 Hoàn chỉnh các Đề án, phương án nhân 

sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.  

Trước ngày 

15/01/2020 

Trước ngày 

15/12/2019 

2.5 Báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ phê 

duyệt Đề án, phương án nhân sự . 

Trước ngày 

21/02/2020 

Trước ngày 

31/12/2019 

 

2.6 

Hoàn chỉnh Đề án, phương án nhân sự Đại 

hội nhiệm kỳ 2020-2025 trình cấp ủy cho ý 

kiến lần cuối trước khi trình Đại hội; thiết lập 

hồ sơ nhân sự Đại hội theo quy định. 

 

Trước ngày 

10/3/2020 

 

Trước ngày 

20/02/2020 

-----



 10 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

VỀ NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC CHUẨN BỊ VĂN KIỆN 

VÀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỐI VỚI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 129 - KH/HU, ngày 19-9-2019 của BTV Huyện ủy) 
----- 

 

STT Nội dung Dự kiến tiến độ thực hiện 

A CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VĂN KIẾN ĐẠI HỘI  

1 Dự thảo Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy 

(nếu có) trình Đại hội. 

 

1.1 Hoàn thành việc xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính 

trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (nếu có) 

Trước ngày 30/09/2019 

 

1.2 

Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm 

của cấp ủy (nếu có) và trình cấp ủy (nếu chi bộ có chi ủy) 

cho ý kiến (lần 1) 

Trước ngày 30/11/2019 

1.3 Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị sau khi cấp ủy cho ý 

kiến và gửi lấy ý kiến các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp 

Trước ngày 15/12/2019 

 

1.4 

Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị (lần 2) (sau khi lấy ý kiến 

góp ý của các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp) và báo cáo 

kiểm điểm của cấp ủy (nếu có) trình Hội nghị toàn đảng viên của 

chi bộ. 

 

Trước ngày 15/01/2020 

 

1.5 

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến phê duyệt nội dung 

văn kiện (gồm dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm 

(nếu có) 

Trước ngày 21/02/2020 

 

1.6 

Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị (lần 3) và báo cáo kiểm 

điểm (nếu có) sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến và 

trình cấp ủy cho ý kiến lần cuối trước khi trình đại hội. 

Trước ngày 10/3/2020 

1.7 Tổ chức kiểm điểm cấp ủy và hoàn chỉnh báo cáo trước khi tiến 

hành Đại hội (đối với chi bộ có chi ủy) 
Trước ngày 25/3/2020 

2 Hoàn thành Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình thực 

hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Báo 

cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần 

thư XIII và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. 

 

Trước ngày 25/02/2020 

3 Hoàn thành các nội dung khác như kịch bản đại hội, nội quy, 

quy chế, diễn văn khai mạc, bế mạc; … 
Trước ngày 10/3/2020 

4 Một số nội dung khác có liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên Thực hiện theo chỉ đạo của 

cấp trên 

B CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI 
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1 Hoàn thành việc kiện toàn, bổ sung cấp uỷ nhiệm kỳ 

2015-2025 

Trước ngày 31/10/2019 

2 Chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025  

 

2.1 

Hoàn thành việc xây dựng các phương án nhân sự Đại hội 

(gồm phương án nhân sự cấp ủy (nếu chi bộ có chi ủy), bí 

thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự đại 

biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-

2025); trình chi ủy cho ý kiến (đối với chi bộ có chi ủy). 

 

Trước ngày 15/11/2019 

 

2.2 

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến phương án 

nhân sự Đại hội trước khi tiến hành thực hiện quy trình giới 

thiệu nhân sự Đại hội. 

Trước ngày 30/11/2019 

 

2.3 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình giới thiệu nhân 

sự tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, bí thư, 

phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự đại biểu dự 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Trước ngày 15/12/2019 

2.4 Hoàn chỉnh các phương án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-

2025.  

Trước ngày 15/01/2020 

 

2.5 

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt phương án 

nhân sự cấp ủy Đại hội. 

Trước ngày 21/02/2020 

 

2.6 

Hoàn chỉnh phương án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-

2025 trình cấp ủy (nếu chi bộ có chi ủy) cho ý kiến lần cuối 

trước khi trình Đại hội; thiết lập hồ sơ nhân sự Đại hội 

theo quy định. 

 

Trước ngày 10/3/2020 

-------- 
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PHỤ LỤC SỐ 3 

THỜI GIAN DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN, ĐỀ ÁN, PHƢƠNG ÁN NHÂN SỰ ĐỐI 

VỚI CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 129 - KH/HU, ngày19-9-2019 của BTV Huyện ủy) 

------ 

TT 
Tổ chức cơ sở Đảng Thời gian Địa điểm Thành phần tham dự 

Ghi 

chú 

1.  Đảng bộ xã Trà Don 
Sáng 

26/12/2019 

(7h30– 11h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Don 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

2.  Đảng bộ xã Trà Vinh 
Sáng 

03/01/2020 

(7h30– 9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Vinh 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

3.  
Chi bộ Viện kiểm sát 

Nhân dân 

Sáng 

03/01/2020 

(10h00– 11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

4.  
Chi bộ Ban Tổ chức 

Huyện ủy 

Chiều 

03/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

5.  Đảng bộ xã Trà Nam 
Sáng 

07/01/2020 

(7h30– 9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Nam 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

6.  Chi bộ Tòa án 
Sáng 

07/01/2020 

(10h00– 11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

7.  Đảng bộ Quân sự 
Chiều 

07/01/2020 

(13h30– 15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

8.  
Chi bộ Tài chính – 

Kế hoạch 

Chiều 

07/01/2020 

(15h30– 17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

9.  Đảng bộ xã Trà Tập 
Sáng  

09/01/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Tập 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

10.  Chi bộ trường THPT 
Sáng  

09/01/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

11.  
Chi bộ trường 

PTDTNT 

Chiều 

09/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

12.  
Chi bộ Trung tâm Y 

tế 

Chiều 

09/01/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 
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13.  Chi bộ Bưu điện 
Sáng  

14/01/2020 

(7h30-9h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư Chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

14.  
Chi bộ cơ quan UBKT 

Huyện ủy 

Sáng  

14/01/2020 

(9h30-11h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư Chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

15.  
Chi bộ Ngân hàng 

NN & PTNT 

Chiều 

14/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư Chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

16.  
Chi bộ Văn hóa – 

Truyền thanh 

Chiều 

14/01/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy Chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

17.  
Chi bộ Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Sáng  

16/01/2020 

(7h30-9h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

18.  Chi bộ phòng Nội vụ 
Sáng  

16/01/2020 

(9h30-11h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

19.  Đảng bộ xã Trà Mai 
Sáng  

21/01/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Mai 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

20.  
Chi bộ Kinh tế - Hạ 

tầng 

Sáng  

21/01/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

21.  
Chi bộ Văn phòng 

Huyện ủy 

Chiều 

21/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

22.  
Chi bộ Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

huyện 

Chiều 

21/01/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

23.  Đảng bộ xã Trà Dơn 
Sáng  

23/01/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ Xã Trà Dơn 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

24.  
Chi bộ Ngân hàng 

CSXH  

Sáng  

23/01/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

25.  
Chi bộ Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Sáng  

28/01/2020 

(7h30-9h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

26.  
Chi bộ Ban Dân vận 

Huyện ủy 

Sáng  

28/01/2020 

(9h30-11h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

27.  Chi bộ Hạt kiểm lâm 
Chiều  

28/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 
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28.  Chi bộ BHXH- TK 
Chiều  

28/01/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

29.  Đảng bộ xã Trà Linh 
Sáng  

30/01/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đ/uỷ xã Trà Linh 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

30.  Chi bộ LĐTB&XH  
Sáng  

30/01/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

31.  Đảng bộ Công an  
Chiều  

30/01/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

32.  
Chi bộ Hội- Đoàn 

thể 

Chiều  

30/01/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

33.  Đảng bộ xã Trà Vân 
Sáng  

13/02/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đảng ủy xã Trà Vân 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

34.  
Chi bộ Chi cục Thi 

hành án dân sự 

Sáng  

13/02/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

35.  
Chi bộ Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn 

Chiều  

13/02/2020 

(13h30-15h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

36.  
Chi bộ phòng 

GD&ĐT  

Chiều  

13/02/2020 

(15h30-17h00) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

37.  
Đảng bộ xã Trà 

Cang 

Sáng  

18/02/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đảng ủy xã Trà Cang 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

38.  
Chi bộ Dân tộc – 

Thanh tra – Tư pháp 

Sáng  

18/02/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Chi ủy chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

39.  Đảng bộ xã Trà Leng 
Sáng  

20/02/2020 

(7h30-9h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

BTV Đảng ủy xã Trà Leng 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

Tổ công tác 

 

40.  
Chi bộ Tài nguyên & 

Môi trường 

Sáng  

20/02/2020 

(10h00-11h30) 

Phòng họp 

Huyện uỷ 

Uỷ viên BTV Huyện ủy 

Bí thư chi bộ 

Lãnh đạo các Ban Đảng 

 

 


		2019-09-19T14:31:15+0700
	Việt Nam
	Trần Duy Dũng<dungtd_namtramy@TUQUANGNAM> đã ký lên văn bản này!


		2019-09-19T14:33:08+0700
	Việt Nam
	Hồ Thị Hà My<vanthu_namtramy@TUQUANGNAM> đã ký lên văn bản này!


		2019-09-19T14:40:59+0700




