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KẾ HOẠCH 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 

 
Thực hiện Công văn số 447-CV/HU ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Kỳ Anh; Hướng dâñ số 02-HD/BTC, ngày 27/11/2019 của Ban Tổ chức 

Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loaị chất lươṇg đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tâp̣ thể, cá nhân cán bô ̣lañh đaọ, quản lý các cấp hằng năm.  

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 

và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo đúng Quy định số 132-

QDD/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 

18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 

12/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BTC ngày 

27/11/2019 của Ban tổ chức Huyện ủy. Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản 

lý đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu 

cầu các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM: 

A. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: (Kiểm điểm theo mẫu 01-HD 

KĐ.ĐG2019) 

-  Đối với tập thể: Tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo 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, ổn định đời sống 

nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới…); xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và khoá XIII; đối 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 Đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp 

mình. 

 - Đối với cá nhân: Tập trung kiểm điểm 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” gắn với Kết 

luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm  vụ”. 

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. 

 Đảng ủy lựa chọn 01 chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng tập thể, cá nhân để rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện tốt hơn ở các chi 

bộ còn lại; báo cáo với Đoàn công tác theo Quyết định 575-QDD/HU của Ban 

Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo và phân công thành viên tham dự. 

 Thực hiện nghiêm việc xếp loại tập thể, cá nhân “ hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh 

đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu. 

 Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có 

khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã được xếp loại thì 

hủy bỏ kết quả và xếp loại lại. 

B. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý 

* Kiểm điểm đảng viên: (theo mẫu 02-HD KĐ.ĐG2019) 

Gắn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nghiêm túc theo Quy 

định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị về trách nhiệm của đảng viên 

nơi công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú 

và Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban tổ chức Trung ương 

về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW. (Gửi kèm hướng dẫn 02) 

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

diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân theo phụ lục (đính kèm). 

* Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác 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.  

+ Liên hệ việc thực hiện theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ 

chính trị về trách nhiệm của đảng viên nơi công tác thường xuyên giữ mối liên hệ 

với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. (có hướng dẫn gửi kèm) 

* Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Ngoài những nội dung nêu tại kiểm điểm đảng viên và kiểm điểm đối với 

công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì 

kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm sâu sắc thêm các nội dung sau: 

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành bằng kết quả cụ thể, lượng hóa bằng sản 

phẩm, xác định 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 địa phương, cơ 

quan, đơn vị; 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. 

- Vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ 

thống chính trị. 

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ 

lợi. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; ý thức chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 



- Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân: Người đứng đầu cấp ủy, 

tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm 

của tập thể (theo Mẫu 01) và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo 

quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành 

viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham 

gia đóng góp. 

- Mỗi cá nhân đảng viên chuẩn bị bản tự kiểm điểm (theo Mẫu 02). 

- Phiếu nhận xét nới cư trú theo Quy định 213 (nếu có) 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể lãnh đạo quản lý được đảm bảo yêu cầu khách quan, chính xác thực 

chất, đúng quy định. Yêu cầu các tập thể lãnh đạo quản lý, cá nhân, đảng viên là 

công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước chủ 

động tổ chức kiểm điểm trước và thông báo kết quả kiểm điểm đến các Chi bộ liên 

quan biết. 

Thời gian cụ thể như sau: 

- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: Hoàn thành trước ngày 08/12/2022 

+ Từ ngày 15/11/2022 đến 05/12/2022 đảng viên lấy phiếu nhận xét nơi cư 

trú theo Quy định 213-QĐ/TW. 

+ Từ ngày 25/11/2022 đến 01/12/2022 đảng viên chuẩn bị bản tự kiểm điểm 

+ Từ ngày 02/12/2022 đến 06/12/2022 tất cả các Chi bộ trực thuộc tổ chức 

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

thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

+ Từ ngày 07/12/2022 đến 08/12/2022 đồng chí Bí thư Chi bộ tổng hợp kết 

quả kiểm điểm, hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Văn Phòng Đảng ủy  

+ Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý; báo cáo đánh giá, xếp loại tổ 

chức đảng: Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2019 

+ Bản kiểm điểm cá nhân: Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 

+ Bản nhận xét nơi cư trú theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 

+ Trích biên bản họp kiểm điểm; Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

+ Biểu tổng hợp 01, 02, 04. 

- Đảng bộ xã hoàn thành trước ngày 13/12/2022 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các chi ủy, tổ chức đảng, địa 

phương, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy để được hướng 

dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
  - Ban Thường vụ Huyện ủy (để báo cáo), 

  - Đ/c Trần Đình Tùng - UVBTV Trưởng đoàn công tác 

theo QĐ 575,   

  - Thành viên ĐCT 575 

  - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, 

  - Lãnh đạo HĐND, UBND xã, 

  - MTTQ và các đoàn thể, các hội cấp xã, 

  - Chi ủy, chi bộ trực thuộc, 

  - Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

( Đã ký)  

 

Nguyễn Thị Phúc 

 

 


