TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*
Số 01-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 10 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH
kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân
gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015
------Thực hiện Công văn số 10044-CV/BTCTW, ngày 29/10/2015 của Ban Tổ
chức Trung ương Đảng về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại
chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015, căn cứ Hướng dẫn số 27 –
HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Hướng dẫn
số 10-HD/TU, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), “về
việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân
loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm” (sau đây gọi tắt là
Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân
loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP
TIẾN HÀNH

1. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm
điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản
lý năm 2015 thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (khóa XII).
2. Ngoài ra, do Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được tiến
hành, việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể, cá nhân ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực thuộc
tỉnh thực hiện như sau:
2.1- Thành phần họp kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ cấp ủy,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh), gồm: Các đồng
chí ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí nguyên ủy
viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 (đang công tác).
2.2- Các đồng chí nguyên ủy viên ban thường vụ cấp ủy (Tỉnh ủy và các
cấp ủy trực tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015):
- Nếu đang công tác thì kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt và kiểm điểm
tại tập thể lãnh đạo, tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn (nếu có) nơi mình là
thành viên.
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- Đã thôi công tác nhưng tại thời điểm tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê
bình chưa chuyển sinh hoạt về nơi cư trú thì kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt.
II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khi tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo ở từng
cấp, phải báo cáo cụ thể thời gian tổ chức kiểm điểm với cấp trên (kèm theo
bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân) trước ít nhất 05 ngày làm việc cho ủy
ban kiểm tra của cấp ủy để báo cáo với ban thường vụ cấp ủy cử cán bộ
tham dự.
2. Văn phòng cấp ủy chuẩn bị nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê
bình của ban thường vụ cấp ủy; gửi các đồng chí uỷ viên ban thường vụ cấp ủy
ít nhất 3 ngày làm việc trước khi họp ban thường vụ.
3. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy chủ trì, phối hợp với các ban của cấp ủy và các
cơ quan liên quan đề xuất nội dung cần gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể và
cá nhân thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý ở những nơi xét thấy cần thiết;
tham mưu ban thường vụ cấp ủy thành lập các tổ công tác để theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc chuẩn bị và trực tiếp dự kiểm điểm tại các cơ quan, đơn vị được
gợi ý; tổng hợp kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân được gợi ý báo cáo ban
thường vụ cấp ủy.
4. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá cán bộ, công chức lãnh
đạo, quản lý phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Các ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên, tập thể
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các hội quần chúng cấp tỉnh,
ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổng hợp và gửi
báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ
chức Tỉnh uỷ) trước ngày 15/01/2016. Riêng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì đồng gửi Ban Cán
sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
5. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ban Thường
vụ Tỉnh ủy báo cáo tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn
Đảng bộ cho Ban Bí thư Trung ương Đảng theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan tham mưu kết luận đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo,
quản lý theo quy định.
6. Căn cứ Kế hoạch này và Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nói trên, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các hội quần chúng cấp
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

3

tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối xây
dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng
quy định theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên.
Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng;
- Các ban của Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp
có vốn nhà nước chi phối;
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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