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KẾ HOẠCH
Kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2013

Thực hiện Nghị quyết tháng 10 của Chi bộ về chỉ đạo công tác kiểm điểm,
đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2013 và xây dựng phương hướng hoạt
động năm 2014;

Chi ủy xây dựng kế hoạch kiểm điểm năm 2013 như sau:
I/. Thời gian, địa điểm kiểm điểm:

- Thời gian: dự kiến
+13 giờ 45, ngày 24/12/2013: Kiểm điểm Bí thư, phó bí thư, Chi ủy, Chi bộ.
+13 giờ 30, ngày 25/12/2013: Kiểm điểm đảng viên, 01 chi ủy viên .
- Địa điểm: Hội trường THPT Lộc Thanh

II/. Đối tượng k iểm điểm:
-Tập thể cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên.

III/. Phân công nhiệm vụ:
1. Đồng chí Cao Anh Tuấn – Bí thư chi bộ:

-Chỉ đạo thực hiện, điều hành công tác kiểm điểm chi bộ năm 2013
-Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm chi bộ năm 2013, phương hướng nhiệm

vụ năm 2014.
-Xây dựng dự thảo nghị quyết đăng ký chi bộ trong sạch vững mạnh năm

2014.

-Lập tờ trình đề nghị khen thưởng.
2. Đồng chí Vũ Hiền Nhân – Phó bí thư chi bộ:

-Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm điểm chi bộ năm 2013
-Xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm chi ủy năm 2013
-Thường trực báo cáo Bí thư chi bộ về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị

kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013.
-Chuẩn bị các biểu mẫu, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm điểm

chi bộ năm 2013; hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn góp ý cho đảng
viên, chi bộ;

-Lập hồ sơ kiểm điểm năm 201 3.



3. Đồng chí Trương Đức Tài – chi ủy viên – phụ trách công tác kiểm tra giám
sát:

-Xây dựng dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy (đảng viên,
tình hình bảo quản sử dụng thẻ đảng viên) năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công
tác kiểm tra giám sát năm 2014. Hoàn thành hồ sơ kiểm tra giám sát năm 2013.

-Ngày 23/11/2013: Phát mẫu bản kiểm, phiếu khu dân cư cho các đồng chí
đảng viên. Ngày 07/12/2013 nhận lại.

-Ngày 23/11/2013 – 30/11/2013: Nhận lại thẻ đảng viên.
-Ngày 25/11/2013: Phát hồ sơ góp ý cho các tổ chức đoàn thể. Ngày

12/12/2013 Nhận lại. Tổng hợp ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức đoàn thể ,
phiếu ở khu dân cư.

-Giữ mối liên hệ giữa Chi bộ với Thành ủy Bảo Lộc.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thanh – đảng viên – phụ trách công tác kế toán của
chi bộ:

-Báo cáo chi ủy tình hình tài chính của Đảng năm 2013.
IV/. Nội dung kiểm điểm đảng viên năm 2013:

-Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết
TW4; kiểm điểm việc thực hiện  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh năm
2013;

-Ý thức tổ chức kỷ kuật;
-Năng lực công tác, kết quả thực hiện;
-Quan hệ quần chúng.

Nơi nhận:
-BTC Thành ủy (b/c);
-Chi ủy;
-Ban giám hiệu;
-Đảng viên;
-Lưu CB.
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