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*
Số 34-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đăk Sông, ngày 25 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022- 2025
----Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu thôn trưởng, tổ trưởng
tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ
huyện ủy đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025;
Thực hiện Công văn số 391-CV/BTCHU ngày 18/4/2022 của Ban tổ chức huyện
ủy Kông Chro đôn đốc triển khai thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở,
nhiệm kỳ 2022-2025.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Song xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các
Chi bộ trực thuộc đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022- 2025 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Đăk Song, nhiệm kỳ 2022 2025 nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội
nhiệm kỳ 2020 - 2022, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Việc xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ cần tập trung vào những vấn đề quan
trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh
giá đúng tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; chỉ rõ
ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025, gắn với
việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cấp trên trực tiếp.
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ phải đổi mới theo hướng thiết thực,
hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của
Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí
tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị,
của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, chi ủy chi bộ phải lãnh đạo thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đối với chi bộ thôn, làng, tổ dân phố tập trung
giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm;
làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần
chúng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội
chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
2. Nội dung

2.1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác
định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 và kiểm
điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (nơi có chi ủy).
2.2. Bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư chi bộ.
3.Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 25/4/2022 đến 15/5/2022 đảng uỷ xây dựng kế hoạch Đại hội các chi
bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022-2025.
- Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 25/5/2022 các chi bộ xây dựng báo cáo dự kiến
nhân sự Đại hội gửi về Văn phòng đảng uỷ (trước ngày 06/06/2022).
- Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 22/6/2022 Ban thường vụ đảng uỷ xã tổ chức
duyệt báo cáo và nhân sự đại hội.
- Từ ngày 23/6/2022 đến ngày 31/7/2022 Đảng uỷ chỉ đạo Đại hội điểm chi bộ
Làng Blà.
-Từ ngày 01/8/2022 đến 20/8/2022 các chi bộ còn lại tổ chức Đại hội theo đúng
quy định Điều lệ Đảng.
4. Phân công cấp uỷ phụ trách hướng dẫn Đại hội các Chi bộ.
stt
Tên chi bộ
Thời gian và địa
Cấp uỷ phụ trách
Ghi
điểm
chú
Chi bộ Làng Blà
- Đ/c Trịnh Xuân Trường – PCT
Ngày 20/7/2022
1
UBND xã
(Ban thường vụ + Địa điểm: Nhà
- Đ/c Đinh Thị Đu – Chủ tịch Hội phụ
chọn làm Đại hội rông làng Blà
điểm)

Chi bộ làng Ktekchăng

Ngày 02/8/2022
+ Địa điểm: Nhà
rông làng Ktekchăng

- Đ/c Đinh Văn Bop – Phó Bí thư
Đảng uỷ xã
- Đ/c: Trịnh Thị Huệ – Chủ tịch
UBMTTQ xã,

Chi bộ Làng Krắc

Ngày 05/8/2022
+ Địa điểm: Nhà
rông làng Krắc

- Đ/c Lê Thanh Phương– Trưởng
công an xã
- Đ/c Đinh Guốc – Bí thư Đoàn
TNCSHCM

2

3

4

nữ xã
- Đ/c Đinh Krách – Chủ tịch Hội
Nông dân xã

Chi bộ trường
Ngày 09 /8/2022
TH&THCS Cao Bá + Địa điểm: Phòng
Quát
Họp trường

TH&THCS Cao
Bá Quát

- Đ/c: Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư
Đảng ủy xã,
- Đ/c Hoàng trung Đức – Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

5

Chi bộ làng KLiết
– H’ôn

Ngày 12 /8/2022
+ Địa điểm: Nhà
rông làng Kliếth’ôn

6

Chi bộ Trường
mầm Non Hòa
Bình

Ngày 16 /8/2022
+ Địa điểm: Phòng
họp trường MM
Hòa Bình

7

Chi bộ Quân sự

Ngày 18 /8/2022
+ Địa điểm: Hội
trường xã Đăk
Sông

8

Chi bộ Công an

Ngày 23 /8/2022
+ Địa điểm: Nhà
văn hóa xã

- Đ/c Huỳnh Văn Cư – Chủ tịch
UBND xã
- Đ/c: Hoàng Trung Đức – Trưởng
Công an xã.
- Đ/c Lê Hồng Lợi– Chủ tịch Hội
Nông dân xã.
- Đ/c Đinh Văn Bop – Phó Bí thư
Đảng uỷ xã
- Đ/c Trịnh Xuân Trường– Phó chủ
tịch UBND xã
- Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn– Bí thư
Đảng uỷ xã.
- Đ/c Hoàng Trung Đức – Trưởng
BCHQS xã
- Đ/c Đinh Guốc – Bí thư Đoàn thanh
niên xã
- Đ/c Huỳnh Văn Cư– Chủ tịch
UBND xã.
- Đ/c Lê Thanh Phương – Trưởng
công an xã

5. Tổ chức thực hiện
Đảng uỷ xã yêu cầu các đồng chí Uỷ viên ban thường vụ; Ủy viên Ban chấp hành
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được phân công phụ trách các chi bộ tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị văn kiện và các điều kiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.
Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của các chi bộ mình
và thường xuyên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ đảng uỷ xem xét,
quyết định.
Cán bộ văn phòng đảng uỷ và cán bộ tổ chức có trách nhiệm tham mưu cho đảng
uỷ tập hợp các văn bản liên quan để gửi các chi bộ triển khai thực hiện. phối hợp với
kế toán xây dựng kinh phí hỗ trợ đại hội.
Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã nhiệm kỳ
2022- 2025. Đảng uỷ yêu cầu các đồng chí Đảng uỷ viên, văn phòng Đảng uỷ, bí thư
các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, kịp thời báo
cáo Ban thường vụ Đảng uỷ xã xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện uỷ (để báo cáo),
- Ban tổ chức huyện uỷ
- Mặt trận và các đoàn thể,
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu Văn phòng.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đinh Văn Bop

