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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG UỶ KHỐI 

CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 

Số 109 -KH/ĐUK 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Ninh Thuận, ngày 31tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng 

tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc 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; Công văn số 

3028- CV/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất 

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

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 165- KH/TU, ngày 20/10/2022 của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, tập 

thể, cá nhân diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý năm 2022. Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân 

hằng năm phải theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, 

Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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 gắn với thực hiện Kết luận số 21- 

KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

 2. Triển khai đảm bảo nội dung, quy trình và tiến độ thực hiện việc kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và 

đảng viên năm 2022 trong Đảng bộ Khối. Qua kiểm điểm, nhằm góp phần nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy đảng và đảng viên. 

 3. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng; bảo 

đảm đúng thực chất, quy trình, tiến độ; quá trình kiểm tra phải dân chủ, đảm bảo 

tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của 

tập thể, gắn với trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, 

làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tiếp tục để xảy ra hạn 

chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. 

 4. Sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ 

giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. 

Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, 

sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. 
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 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA 

ĐIỂM THẨM ĐỊNH 

 1. Đối tượng 

1.1. Đối với tập thể 

 - Tập thể đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở. 

- Tập thể đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực 

thuộc đảng bộ bộ phận (do đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

theo quy định). 

 1.2. Đối với cá nhân 

 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối (trừ đảng viên đã được miễn công tác 

và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị 

đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn kiểm điểm. 

 2. Nội dung  

2. 1. Đối với tập thể cấp uỷ 

 Tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và sức chiến đấu 

của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị (phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh,…); xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị (thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, 

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XIII; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…) gắn với thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW 

“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII. 

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của 

cấp trên. 

 - Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt 

trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có). 

 - Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm 

việc. 

 - Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

 - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 

đảng và thi đua, khen thưởng. 
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 - Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh 

phí, tiêu cực. 

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm 

quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. 

 - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, gắn với trách nhiệm cá 

nhân mỗi thành viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong từng hạn chế, 

khuyết điểm của tập thể; làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để 

hoặc tiếp tục để xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại các kỳ điểm điểm trước 

và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi. 

2.2. Đối với đảng viên 

Tập trung kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc các nội dung về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình 

và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng 

viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”. 

Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người 

đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết 

điểm của tập thể. 

 a/ Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, 

tác phong, lề lối làm việc: 

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và đường lối đối mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia 

đình và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt 

chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng. 

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền 

phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với Nhân dân; tinh 

thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu 

hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ 

quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ. 

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực 

hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế 

của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng 

đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực 

hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở 

nơi cư trú. 

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện 

nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần 

hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. 

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân. 
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b/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

+ Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong 

tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công 

tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan hệ, phối hợp với cấp 

ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn 

kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

+ Đổi mới, sáng tạo trong công việc vì lợi ích chung; cải cách thủ tục hành 

chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. 

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các 

chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định. 

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng 

hóa bằng sản phẩm cụ thể. 

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh 

vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do mình phụ trách. 

+ Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 

cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. 

 c/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. 

d/ Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp ủy có thẩm 

quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. 

 đ/ Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có). 

* Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu 

trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân. 

 3. Thành phần, thời gian và địa điểm thẩm định tổ chức đảng 

 3.1. Thành phần 

 - Đối với Đảng ủy Khối: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định thành 

lập Tổ thẩm định do Thường trực Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng và lãnh đạo, 

chuyên viên các Ban xây dựng Đảng làm thành viên và thư ký. 

 - Đối với tổ chức cơ sở đảng: 

 + Đối với chi bộ cơ sở: Các đồng chí trong cấp ủy chi bộ; Chủ tịch Công 

đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và mời Thủ trưởng đơn vị hoặc giám đốc doanh 

nghiệp tham dự. 

 + Đối với đảng bộ cơ sở: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ 

tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và mời Thủ trưởng đơn vị hoặc giám đốc 

doanh nghiệp tham dự. 

 3.2. Thời gian. 

 - Đối với chi, đảng bộ cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/11/2022.   

 - Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 02/12/2022: Tổ thẩm định của Đảng ủy 
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Khối làm việc trực tiếp với cấp uỷ chi bộ, đảng bộ cơ sở để đánh giá, phân loại 

chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (lịch thẩm định sẽ thông báo sau).  

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành việc thẩm định kết quả phân loại 

chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở trước ngày 20/12/2022 và tổng 

hợp hồ sơ gửi về Tỉnh uỷ trước ngày 30/12/2022. 

 3.3. Địa điểm.  

 - Tổ thẩm định làm việc tại chi, đảng bộ cơ sở. 

 - Riêng đối với các chi bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân (có số 

lượng dưới 10 đảng viên), Tổ thẩm định làm việc trực tiếp tại Cơ quan Đảng uỷ 

Khối (TCCSĐảng mang hồ sơ lên thẩm định). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng hướng dẫn, các biểu 

mẫu, thang bảng điểm phục vụ cho công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở và 

đảng viên năm 2022. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của 

Đảng ủy Khối, tham mưu Thường trực gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân tại 

các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

 2. Văn phòng, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối có trách 

nhiệm tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác xây dựng Đảng năm 2022 để 

phục vụ cho tổ thẩm định. 

3. Tổ thẩm định căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ, Quyết định thành lập 

tổ thẩm định, lịch thẩm định và trực tiếp kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Sau 

khi thẩm định xong, các tổ tổng hợp kết quả gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.  

4. Cấp ủy các Đảng bộ cơ sở căn cứ vào Kế hoạch triển khai cụ thể hóa cho 

phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ 

chức đảng và đảng viên theo đúng, quy định, đúng tiến độ thời gian. 

5. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và triệu 

tập đúng thành phần tham dự.  

 6. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp kết quả thẩm định 

chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem 

xét, quyết định; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo cho 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh 

giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 trong toàn Đảng bộ Khối. 

 

Nơi nhận:                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực tỉnh ủy,           BÍ THƯ 
- Đ/c Lâm Đông - UVBTV tỉnh ủy, 

   Trưởng BTC tỉnh uỷ, 

- Các Đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, 

- Các Ban Đảng ủy Khối, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,           

- Lưu Văn phòng, BTC Đảng ủy Khối.                                                         Lưu Xuân Hải 
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