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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu
quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”
----Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây
dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban
hành Kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đánh giá toàn diện, đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh
nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả việc xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.
Thông qua sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong
hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.
Việc tổ chức sơ kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bằng các hình thức phù hợp.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT (theo Đề cương báo cáo gửi kèm)
III. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TIẾN HÀNH
1. Cấp cơ sở: Đảng ủy Khối chọn các Đảng bộ: Tòa án nhân dân tỉnh,
Trường Chính trị Trần Phú, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần
Dược Hà Tĩnh để tổ chức Hội nghị sơ kết. Những đơn vị còn lại xây dựng báo cáo

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo).
- Thành phần dự Hội nghị sơ kết: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ủy viên BCH đảng bộ, trưởng các phòng, ban,
đơn vị trực thuộc, trưởng các đoàn thể. Ngoài ra, tùy điều kiện và tình hình dịch
bệnh Covid-19 các đảng bộ có thể bổ sung các thành phần cho phù hợp.
- Hình thức hội nghị: Có thể tổ chức Hội nghị sơ kết riêng hoặc lồng ghép
với nội dung khác của đảng ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
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- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/4/2022.
2. Cấp Đảng bộ Khối: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ
kết với quy mô, thành phần phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19:
Hoàn thành trước ngày 30/4/2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở triển khai tổ chức sơ kết theo Kế hoạch; báo
cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 20/4/2022.
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp ủy,
tổ chức đảng đánh giá, tổ chức sơ kết theo Kế hoạch. Tham mưu xây dựng báo cáo
của Đảng ủy Khối; phối hợp với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy
Khối tham mưu Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị sơ kết cấp Đảng bộ Khối.
Đề nghị các cấp ủy cơ sở, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn
phòng Đảng ủy Khối chủ động triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khôi.
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