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KẾ HOẠCH 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên  

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 

----- 
 

 Thực hiện Quy định 132-QĐi/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban 

Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huếvề kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối 

với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Ban Thường vụ Thị uỷban hành kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 

năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá 

nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, 

khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện 

nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

2. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va 

chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác 

định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của 

tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để 

bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa 

chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương 

đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với 

tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức , cơ quan, đơn vị, nhất là 

người đứng đầu và từng cán bộ , đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm 

khách quan, toàn diện, thực chất. 

 II. NỘI DUNG 

 Thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban 

Tổ chức Trung ương;Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 12/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị 
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ủyvề kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

1.1. Đối với các tổ chức cơ sở đảng 

- Từ nay đến 20/11/2019, các TCCS đảng phải xây dựng kế hoạch cụ thể việc 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập 

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị mình; báo cáo Ban Thường vụ Thị 

ủy (qua Ban Tổ chức Thị ủy)để thống nhất lịch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trong 

toàn Đảng bộ thị xã; tổ chức triển khai Kế hoạch này, các văn bản, hướng dẫn của 

cấp trên đến tận chi bộ, đảng viên. 

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn 

bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần). 

- Từ ngày20/11/2019đến20/12/2019 các TCCS đảng tiến hành kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý của địa phương, đơn vị mình. 

- Chậm nhất đến ngày25/12/2019, các TCCS đảng phải báo cáo kết quả kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên vàtập thể, cá nhâncán 

bộ lãnh đạo, quản lý về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tổ chức Thị ủy). 

- Cấp ủy các TCCS đảng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc 

kiểm điểm,đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 đối với 

các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã 

hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. 

1.2. Đối với Thường trực HĐND thị xã, Thường trực UBND thị xã; các cơ 

quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thị ủy; Mặt trận và các đoàn thể 

thị xã;các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã 

- Tiến hành đánh giá công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

- Tiến hành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân 

các đồng chí lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn này và gửi kết quả về Ban Thường 

vụ Thị ủy (qua Ban Tổ chức Thị ủy) chậm nhất vào ngày 25/12/2019. 

2. Về các công việc phục vụ công tác thẩm định, đánh giá, xếp loại chất 

lượng và báo cáo kết quả cho cấp có thẩm quyền 

2.1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã 

- Phòng Nội vụ thị xã tham mưu UBND thị xã chỉ đạo hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức theo quy định của 

pháp luật;tổng hợp số liệu về xếp loại cải cách hành chính của các địa phương, đơn 

vị năm 2019. 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác thu-

chi ngân sách của các xã, phường năm 2019. 

- Phòng Kinh tế tổng hợp tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông 

thông mới của các xã năm 2019. 
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- Phòng Văn hóa-Thông tin tổng hợp số liệu liên quan đến việc thực hiện 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tình hình 

thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị của các phường và xã văn hóa nông 

thôn mới của các xã nông thôn mới năm 2019. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số liệu về trường đạt chuẩn quốc gia 

năm 2019. 

- Phòng Y tế tổng hợp số liệu về việc giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ 

lệ phát triển dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của các xã, phường năm 2019. 

- Phòng Lao động-Thương binh và xã hội tổng hợp số liệu về tỷ lệ hộ nghèo, 

cận nghèo của các xã, phường năm 2019. 

2.2. Đối với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hộithị xã 

UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với các đơn vị trực thuộc, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy (qua 

Ban Dân vận Thị ủy) và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cho các 

TCCS đảng trước ngày20/11/2019. 

2.3. Đối với Quân sự, Công an thị xã 

- Quân sự thị xã tổng hợp số liệu về kết quả xếp đánh giá, xếp loại mức độ 

thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị năm 2019. 

- Công an thị xã tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện Thông tư số 

23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an 

ninh trật tự” trên địa bàn thị xã. 

2.4.Đối với các Ban Đảng, Văn phòng, UBKT Thị ủy 

- Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy 

+ Chủ trì, phối hợp với UBKT, các ban Đảng, Văn phòng Thị uỷ và một số 

ngành liên quan đề xuất Ban Thường vụ Thị uỷ những nội dung gợi ý kiểm điểm 

đối với tập thể và cá nhân; tham mưu thông báo bằng văn bản tới các tập thể, cá 

nhân có gợi ý kiểm điểm trước ngày 25/11/2019; 

+ Tổng hợp số liệu về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, việc thực hiện 

chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT của các TCCS đảng.  

- Ban Tuyên giáo Thị ủytổng hợp số liệu về việc quán triệt, học tập các nghị 

quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, các chuyên đề về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Ban Dân vận Thị ủytổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chính 

quyền, mặt trận, đoàn thể cấp cơ sở.  

- Văn phòng Thị ủy tổng hợp số liệu về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, 

việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên của các TCCS đảng.  

- Ban Tổ chức Thị ủy 

+ Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ 

lãnh đạo, quản lý các cấp;  
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+ Tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ kế hoạch phân công các đồng chí uỷ 

viên Ban Thường vụ, Thị uỷ viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng Thị uỷ chỉ 

đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp đảm bảo đúng quy trình, quy định, kịp tiến độ, thời gian và 

đạt hiệu quả thiết thực.  

+ Tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ xếp loại tập thể lãnh đạo, quản 

lý và cá nhân thuộc diện Thị uỷ quản lý; tham mưu đánh giá, xếp loại chất lượng 

các TCCS đảng trực thuộc Thị uỷ, các tập thể lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản 

lý; tham mưu khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng;  

+Tổng hợp kết quả, tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trước ngày15/01/2019. 

2.5.Các số liệu đượcmẫu hóa và gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước 

ngày25/12/2019 để phục vụ việc thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ 

đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân theo quy định. 

 3. Ban Thường vụThị ủy yêu cầu các TCCS đảng, chính quyền, 

UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các ban đảng,UBKT, Văn 

phòngThị ủy, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã tổ chức quán triệt, 

triển khai, tiến hành kiểm điểm, đánh giá đúng yêu cầu, nội dung Kế hoạch này.  

Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ 

(qua Ban Tổ chức Thị uỷ) để xem xét, hướng dẫn.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các ban đảng, UBKT, VP Tỉnh ủy, 

- Các TCCS đảng, 

- MT, đoàn thể thị xã, 

- Các đ/c Thị ủy viên, 

- Lãnh đạo, CVcác ban đảng, UBKT,  

  VP Thị ủy, Trung tâm BDCT thị xã, 

- Lưu VP Thị ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Tuệ 
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