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KẾ HOẠCH 
kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013  

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

----- 
 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Ban Thường vụ 

Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây 

viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình việc  

triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

- Theo dõi, đánh giá kịp thời, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp 

ủy, tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác đổi mới giáo dục trên địa bàn. 

- Kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế và khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đề ra các nhiệm vụ, 

giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung báo cáo cần bám sát đề cương. Công tác đánh giá phải toàn diện, 

khách quan, đúng thực trạng tình hình; rút ra kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ thời 

gian tới gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Đề xuất, kiến nghị giải pháp phải cụ thể, sát thực tiễn, tạo chuyển biến 

trong tổ chức thực hiện, nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng.  

- Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các chi, đảng bộ trực thuộc cùng phối 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm đạt 

mục đích, yêu cầu, thời gian đề ra theo kế hoạch  kiểm tra của Thành ủy. 
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II. Thời gian, đối tượng, nội dung, thành phần, địa điểm kiểm tra 

1. Thời gian: 20 - 24/3/2023, thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo.  

2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy 

và kiểm tra trực tiếp tại một số tổ chức cơ sở đảng: Đảng ủy phường Đô Vinh, 

phường Đạo Long, phường Mỹ Đông, phường Đông Hải. 

3. Nội dung kiểm tra: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế (Đề cương báo cáo, phụ lục theo Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 

17/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy). 

4. Thành phần  

- Thành phần Đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra của Thành ủy, gồm: Trưởng 

đoàn là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Trưởng đoàn là đại diện 

lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; các thành viên là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành 

ủy, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

- Thành phần tham dự kiểm tra: Tập thể cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng được 

chọn kiểm tra. 

5. Địa điểm: Do các đơn vị được chọn kiểm tra bố trí. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy 

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, khả thi; xây dựng lịch kiểm tra và báo cáo kết quả, trình Ban 

Thường vụ Thành ủy Thông báo kết luận khi kết thúc đợt kiểm tra. Thời gian 

hoàn thành trước ngày 31/3/2023. 

2. Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng 

trực thuộc xây dựng báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW tại địa phương, đơn vị mình; gửi về Đoàn kiểm tra (qua 

Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 15/3/2023. 
 

Nơi nhận: 
- Các ban đảng Thành ủy, 

- Đoàn kiểm tra, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng; Hồ sơ kiểm tra.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà       
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