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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 
về“nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cuả tổ chức đảng và đội ngũ cán 

bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện” 
----- 

 Nhằm cụ thể hóaThực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thạnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ  2020-2025. Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động về “nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh” với những nội dung cụ thể sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1- Mục tiêu: 

 - Xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy hàng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên; hàng năm có ít nhất 8 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở  
lên; chính quyền được xếp trong sạch vững mạnh hàng năm; Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm. 

 - Các đồng chí trong cấp ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc đều được xếp loại 
hoàn thành tốt nhiệm  vụ trở lên hàng năm; 90% đảng viên được xếp loại hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trởlên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, công tác); không có  đảng 
viên là cấp ủy viên các cấp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; hạn chế thấp nhất 
đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và đảng viên không còn đủ tư cách cho ra khỏi 
đảng. 

 - Xây dựng 03 chi bộ ấp đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh toàn diện theo 
Hướng dẫn 10-HD/BTCTU, ngày  22 tháng  02 năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy, trong đó có 01 chi bộ tiêu biểu. 

 - Kết nạp 17 đảng viên mới; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng 
đạt 98% trong đảng, đạt 85% trong đoàn  viên và hội viên, 75% trong Nhân dân. 

2- Yêu cầu: 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng, được quan tâm cũng cố và nâng chất thường xuyên; 
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải thể hiện sự quyết tâm, là trung tâm đoàn 
kết trong xây dựng cơ  quan, đơn vị vững mạnh đúng thực chất. 

 II. NHIỆM  VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
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 1- Công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

 - Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban chấp  
hành nhiệm kỳ 2025-2030; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đạt về chuyên 
môn, chính trị, năng lực và sở trường công tác; quy hoạch phải gắn liền với đào 
tạo, 100% cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn từ  đại học trở lên;100% cán 
bộ đạt trình độ chính trị đạt trung cấp trở lên (trong đó có ít nhất là 01 cao cấp), 
70% công chức đạt trình độ chính trị trung cấp; 100% người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã đạt trình độ chuyên môn trung cấp trở lên (trong đó có 70%  
đạt trình độ đại học) và 50% đạt trình độ chính trị trung cấp trở lên; chi ủy các chi 
bộ trực thuộc đạt trình độ chính trị sơ cấp; sắp xếp 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng 
ấp; đẩy mạnh công tác tạo nguồn  phát triển đảng trong doanh nghiệp, phấn  đấu 
thành lập 02 chi bộ trong doanh nghiệp. 

 - Tiếp tục triển khai thực  hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 
của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàn lọc, đưa 
những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; công tác tạo nguồn phát triển 
đảng là nhiệm vụ của từng đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng (4 nhiệm vụ 
đảng viên), chi bộ phối hợp với các đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác tạo 
nguồn phát triển đảng thông qua các hoạt động phong trào ở địa phương, đảm bảo 
đạt về số lượng và chất lượng, hạn chế thấp nhất các trường hợp xin ra hoặc cho ra 
sau khi kết nạp. 

 - Nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 
hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 
quản lý đúng thực chất; tập  thể, cá nhân hoàn  thành xuất sắcphải thật sự nổi trội 
và tiêu biểu để các tổ chức, cá nhân khác noi theo. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ 
chức Tỉnh  ủy, Quyết định số 707-QĐ/TU, Quy định số 950-QĐ/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

2- Công tác giáo dục chính trị,tư tưởng 

 - Triển khai thực hiệntốt Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư 
Tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với công tác công tác giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;Chỉ thị số 
23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghia Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 
của Ban Bí thư  về đổi mới  và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất 
bản,phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý  luận chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 
06/4/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp  tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa VIII về  việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

 - Tiếp nhận, quản lý và phát huy hiệu  quả tủ sách được trang  cấp  theo Kết 
luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Đề án 
trang bị sách cho cơ  sở xã, phường, thị trấn; tiếptục lãnh đạo triển khai thục hiện 
tốt Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt đề  án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu đến cuối năm  2025 có 30% người dân được 
tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan khác tại cácthư viện 
công cộng, tủ sách trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng. 

 - Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên truyền, tổ tuyên truyền các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà  nước; quán triệt và thực hiện  
có  hiệu quả Kết luận sô100-KL/TW, ngày 18/8/2014  của Ban Bí thư về đổi mới 
và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt nắm  thông tin dư luận xã hội,tham mưu 
cấp  ủy có định hướng lãnh đạo kịp thời, không để bị đọng bất ngờ trong mọi tình 
huống. 

 - Các đồng chí cấp  ủy phụ trách chi bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc thực 
hiện  tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên chi bộ và thực hiện tốt 
công tác chính trị, tư tưởng trong đảng, làm cho từng đảng viên có quan  điểm tư 
tưởng chính trị vững vàng, an tâm khi được phân công nhiệm vụ. 

3- Công tác kiểm tra, giám sát 

 - Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật  đảng; thường xuyên cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng 
tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, tổ 
chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, không khoán trắng công tác 
kiểm tra, giám sát cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. 

 - Xây dựng Chương trình Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng 
tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hàng năng Đảng ủy, 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra ít nhất 02 chi bộ, giám sát ít nhất 02 chi bộ, 
kiểm tra chấp hành cấp ủy viên cùng cấp, kiểm tra đảng viên chấp hành ít nhất 
30% đảng viên chi bộ (trừ đảng viên miễn công tác, sinh hoạt), thực hiện  tốt công 
tác phúc tra sau kiểm tra. 

4- Công tác dân vận 
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 - Tiếp tục lãnh đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 43-
KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng 
cường và đổi mới sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính 
quyền cấp trong tình hình mới; tăng cường công tác phối  hợp thực hiện  tốt quy 
chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở 
xã,phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính 
phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. Định kỳ hàng quý, hoặc 6 tháng 01 lần Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc 
với Mặt trận, các đoàn thể để nghe các đoàn thể báo cáo tình hình công tác của 
ngành, công tác phối hợp với chính quyền triển khai các chủ trương của Đảng, 
chính sách,pháp luật của Nhà nước và giải quyết những ý kiến kiến nghị  của các 
đoàn thể; lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động 
của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hàng năm. 

 - Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 
217-QĐ/TW và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết 
định 218-QĐ/TW của  Bộ Chính trị đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đây 
mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Quyết 
định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư. 

 - Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số  21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí 
thư về tiếp tục đẩy mạnh  công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thịsố 59-
CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp  
tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng 
mới”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống lối 
sống văn hóa cho thế  hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Tập trung cũng cố, nâng chất 
hoạt động  của Ban công tác Mặt trận, các chi, tổ hội đoàn thể; không ngừng đổi 
mới công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, tạo được khí 
sôi  nổi, tinh thần  đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tích cực hướng ứng phong 
trào do Mặt trận phát động 

5- Công tác xây dựng chính quyền 
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 - Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử  đại biểu quốc hội và hội 
đồng nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng 
nhân dân; tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân đúng luật định; không ngừng  đổi 
mới và nâng  cao chất lượng của từng kỳ họp, trong đóchú trọng nâng cao chất 
lượng công tác thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luậnvà chất vấn của 
đại biểu, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri,đảm 
bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của người dân đối vớiđại biểu 
và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác 
tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. 

 - Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg, 
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong 
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 
27/12/2018 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 
30/CT-TTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ về nâng cao  chất lượng 
giải  quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả từng bước hiện đại, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực 
hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công một cửa điện tử, nâng cao chỉ số hài lòng 
của người dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính, chỉ số cải cách hành 
chính hàng năm thuộc tóp các xã dẫn đầu của huyện; công tác dân vận chính quyền 
hàng năm  được xếp loại tốt trở lên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Cán bộ Văn phòng –Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy 
triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ. 

2- Cán bộ Kiểm tra-Tuyên  giáo Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy 
triển khai thực hiện  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác kiểm tra, 
giám sát. 

 3- Trưởng khối vận có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy triển khai thực hiện 
công tác dân vận. 

 4- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân có trách nhiệm triển khai thực hiện nâng 
cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

 5- Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm triển khai thực hiện công 
tác xây dựng chính quyền, dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính. 
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 6- Các đồng chí cấp ủy  phụ trách chi bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc các chi bộ thực hiện. 

 7- Căn cứ vào tình hình thực tế, các chi  bộ triển khai thực hiện phù hợp với  
từng chi bộ. 

 8- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm giúp Đảng ủy kiểm tra, giám sát 
kết quả tổ chức thực hiện. 

 Đảng ủy yêu cầu các đồng chí cấp ủy, các chi bộ trực thuộc và đảng viên 
trong toàn Đảng bộ triển khai, quán triệt và thực hiện đạtkết quả ở mức cao nhất. 

Nơi nhận:  T/M ĐẢNG ỦY 
-  Thường trực Huyện ủy, 
- Các Ban Đảng huyện, 
- Các đồng chí cấp ủy, 
- Các chi bộ trực thuộc, 
- Hội CCB xã, 
- Lưu Văn phòng Đảng ủy. 

 BÍ THƯ 
Đã ký 

Đoàn  Phương Tùng 

 


