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ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG LONG BIÊN
*
Long Biên, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Số 124 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn
Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
----Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016, Ban Thường vụ Quận
ủy; Hướng dẫn số 14-HD/QU ngày 10/01/2018 của Quận ủy Long Biên về xây
dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường Long Biên xây dựng triển khai kế
hoạch trên địa bàn phường Long Biên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm tạo sự thống nhất, tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng và triển
khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá
XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị.
- Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng
đầu trong việc triển khai kế hoạch tu dưỡng.
- Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, góp
ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.
- Khuyến khích các tập thể, cá nhân có mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu
quả trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Yêu cầu:
- Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phải phù hợp với từng cá nhân gắn với
chức trách nhiệm vụ được giao và có tính khả thi.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng đảm bảo nghiêm túc,
thiết thực, dễ thực hiện, tránh hình thức và được thực hiện thường xuyên gắn với
sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Tổ chức học tập chuyên đề:
- Hàng năm, Đảng uỷ tổ chức học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05CT/TW theo chỉ đạo chung của Trung ương và Thành phố, Quận.
- Căn cứ chỉ đạo của Quận uỷ, Đảng ủy tổ chức cho cấp ủy chi bộ, đảng
viên học tập nghiên cứu đồng thời chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ
chức cho đoàn viên hội viên học tập.
- Hình thức học tập, quán triệt:
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+ Đối với đảng viên: Đảng uỷ có trách nhiệm tổ chức lớp học tập, quán
triệt chuyên đề cho cán bộ đảng viên.
+ Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội: Đảng uỷ chỉ đạo, tổ chức
chung cho đoàn viên hội viên các đoàn thể chính trị xã hội được học tập chuyên
đề. Thời gian học tập ngắn gọn, chủ yếu lựa chọn những nội dung cốt lõi để
truyền đạt và có thể lồng ghép trong các hội nghị khác nhưng Đảng uỷ kiểm soát
các nội dung.
2. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân:
2.1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch tu dưỡng:
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư
Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
- Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Thành ủy, Quận ủy.
- Những tồn tại hạn chế của bản thân đã được chỉ ra khi kiểm điểm cuối
năm trước.
2.2. Định hướng nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân cho các
nhóm đối tượng:
a. Đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh
đạo, quản lý (kể cả người không là đảng viên nhưng giữ cương vị lãnh đạo,
quản lý ).
Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 2.1 để xác định nội dung tu dưỡng
thì cần quan tâm các nội dung sau:
- Quy tụ đoàn kết trong cơ quan đơn vị.
- Công tâm, khách quan.
- Dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
- Không áp đặt, bảo thủ.
- Không để người nhà, người thân lợi dụng quyền hạn, uy tín của mình để
trục lợi.
- Luôn nêu gương, nói đi đôi với làm.
- Sâu sát công việc, cơ sở, chi bộ, tổ dân phố.
- Quan tâm chia sẻ, gần gũi chan hoà với cấp dưới.
b. Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công
chức, viên chức chưa là đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị.
Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 2.1 để xác định nội dung tu dưỡng
thì cần quan tâm các nội dung sau:
- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công, không thoái thác nhiệm vụ.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; không chọn việc dễ, bỏ việc khó;
không tranh công đổ lỗi; không gây mất đoàn kết nội bộ.
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- Không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi
nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
c. Đối với đảng viên không giữ chức vụ đang sinh hoạt tại các chi bộ tổ
dân phố (bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố thuộc nhóm 1, không thuộc nhóm
này)
Ngoài việc bám sát căn cứ nêu tại mục 2.1 để xác định nội dung tu dưỡng
thì cần quan tâm các nội dung sau:
- Gương mẫu trong gia đình và cộng đồng.
- Vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách.
- Nói và làm nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu (đối với
những đồng chí trước đây đã tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị nay đã
nghỉ hưu)
- Sẵn sàng tham gia công tác tại tổ dân phố, không viện lý do sức khoẻ, tuổi
tác để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
- Không lợi dụng phê bình để bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với
động cơ cá nhân không trong sáng.
* Lưu ý: Đảng viên đã miễn sinh hoạt đảng, đảng viên tuổi cao, sức yếu,
bệnh tật được miễn toàn bộ các nội dung.
3. Quy trình thực hiện:
3.1. Đối với chi bộ:
Bước 1: Cá nhân đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng:
- Căn cứ định hướng tại mục 2, mỗi đảng viên xây dựng 01 kế hoạch tu
dưỡng và thực hiện thường xuyên trong năm.
Bước 2: Đóng góp hoàn thiện kế hoạch tu dưỡng:
- Cá nhân báo cáo kế hoạch tu dưỡng trước chi bộ.
- Chi bộ đóng góp ý kiến.
- Cá nhân bổ sung hoàn thiện kế hoạch và ký chính thức.
* Lưu ý:
- Chi bộ có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ nội dung tu dưỡng của cá nhân
đảng viên. Nếu thấy nội dung tu dưỡng không đúng nhóm đối tượng, dài dòng,
không sát với thực tiễn, không có tính khả thi, có biểu hiện sao chép thì phải yêu
cầu đảng viên đó phải viết lại cho đến khi đạt yêu cầu.
- Niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại cơ quan đơn vị nơi
công tác đối với các đồng chí ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa
XXV; trưởng các ngành, MTTQ và các đoàn thể phường; Bí thư Đảng ủy; Chủ
tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (công an,
trường học…).
- Cấp ủy chi bộ quản lý kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên để định
kỳ hàng tháng theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.
Bước 3: Cá nhân thực hiện kế hoạch tu dưỡng.
Bước 4: Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng cá nhân:
- Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư cùng tập thể cấp ủy
chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên cùng với thông tin do
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MTTQ và các đoàn thể cùng cấp cung cấp để có nhận xét, đánh giá chung về kết
quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên, của cán bộ công chức
chưa là đảng viên nhưng do chi bộ quản lý. Nêu rõ những mặt được, chưa được
để rút kinh nghiệm (không yêu cầu từng đảng viên phải báo cáo).
- Trong trường hợp có vấn đề cần quan tâm liên quan đến trách nhiệm của
cá nhân đảng viên nào thì chi bộ yêu cầu cá nhân đó báo cáo làm rõ.
- Trong cuộc họp hàng tháng, Đảng ủy có đánh giá, chỉ đạo chung việc thực
hiện kế hoạch tu dưỡng đối với các chi bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ.
- Cuối năm chỉ đạo đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tu
dưỡng trong bản tự kiểm điểm chung làm căn cứ để đánh giá phân loại đảng
viên cuối năm.
3.2. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội:
- Đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội nếu là đảng viên thì thực
hiện theo chỉ đạo của chi bộ.
- Không yêu cầu đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng
riêng.
- MTTQ và từng đoàn thể bàn bạc cách thức, phương pháp để giám sát cán
bộ đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo sự phân công của MTTQ
phường một cách có hiệu quả.
3.3. Đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
- Định kỳ nhận xét, đánh giá (hàng tháng đối với người đang công tác ở cơ
quan; hoặc hàng quý đối với đoàn thể) việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cá
nhân các trường hợp chưa là đảng viên
- Hàng tháng, giao ban của đơn vị, thủ trưởng đơn vị thông qua công tác
kiểm tra, giám sát thường xuyên cùng với thông tin do MTTQ và các đoàn thể
cùng cấp cung cấp để có nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch
tu dưỡng cá nhân của cán bộ công chức chưa là đảng viên
Nêu rõ những mặt được, chưa được để rút kinh nghiệm (không yêu cầu
từng cá nhân phải báo cáo).
- Trong trường hợp có vấn đề cần quan tâm liên quan đến trách nhiệm của
cá nhân nào thì tập thể, thủ trưởng đơn vị yêu cầu cá nhân đó báo cáo làm rõ.
- Cuối năm chỉ đạo công chức phải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tu
dưỡng trong bản tự kiểm điểm chung làm căn cứ để đánh giá phân loại cán bộ
cuối năm.
4. Công tác kiểm tra, giám sát:
4.1. Trong Đảng:
- Ngoài việc giám sát thường xuyên, trong kế hoạch kiểm tra giám sát hàng
năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch có nội dung kiểm tra, giám
sát đối với cá nhân, tập thể trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá
XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ
Chính trị theo Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng
đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, đối với đảng
viên trong chi bộ có nội dung trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
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khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ
Chính trị theo Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng
đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong
các chi bộ.
4.2. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội:
- MTTQ phường chủ trì chỉ đạo và thống nhất phân công từng đoàn thể
thực hiện giám sát cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá
XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị.
- Việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc: chủ yếu giám sát thường xuyên;
cấp nào giám sát cấp đó; không chồng chéo.
- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với cấp uỷ
cùng cấp để cấp uỷ có thêm kênh thông tin.
- Từ tháng 02/2018, MTTQ và các đoàn thể phường giám sát đảng viên
trong các chi bộ như sau:
+ MTTQ phường phối hợp với các đoàn thể chính trị giám sát đối tượng
trọng tâm là các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, cán bộ công chức, viên chức
thuộc diện Đảng ủy quản lý đang làm việc tại cơ quan phường;
+ HCCB giám sát hội viên là đảng viên trong các chi hội;
+ Hội phụ nữ phường giám sát hội viên là đảng viên của các chi hội;
+ ĐTN phường giám sát đoàn viên là đảng viên trong các chi đoàn;
+ Ban công tác MTTQ tổ dân phố giám sát đảng viên trong chi bộ tổ dân
phố, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng chưa là đảng viên và báo
cáo kết quả với cấp ủy chi bộ
* Lưu ý: việc giám sát của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện kế
hoạch tu dưỡng của cán bộ đảng viên là một kênh độc lập, không thay thế công
tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ đảng.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Xây dựng, niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân:
Các chi bộ trực thuộc, cơ quan đơn vị phải chỉ đạo hoàn thành việc xây
dựng và niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân xong trước ngày 15/02/2018.
2. Quản lý kế hoạch tu dưỡng:
- Cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý: nộp 01 kế hoạch tu dưỡng
theo đơn vị về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước ngày 10/02/2018 (thông qua
Tuyên giáo Đảng ủy tổng hợp), 01 bản nộp về cấp ủy chi bộ .
- Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố là đảng
viên đảng nộp 01 kế hoạch tu dưỡng về Đảng bộ; 01 bản kế hoạch tu dưỡng, về
chi bộ (cấp uỷ quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo phân cấp cán bộ).
- Các chi bộ trực thuộc đảng ủy: quản lý kế hoạch tu dưỡng của đảng viên
thuộc chi bộ.
- Các, đơn vị: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý kế hoạch tu dưỡng
của cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên (Chủ tịch UBND phường quản lý
kế hoạch tu dưỡng của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, cán bộ công chức cơ quan
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phường chưa là đảng viên; Chủ tịch MTTQ phường quản lý kế hoạch tu dưỡng
của trưởng phó ban công tác mặt trận tổ dân phố chưa là đảng viên; trưởng các
đoàn thể chính trị xã hội phường quản lý kế hoạch tu dưỡng của chi hội trưởng,
chi hội phó đoàn thể tổ dân phố chưa là đảng viên theo mạch dọc)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đồng chí UVTV phụ trách, ĐUV theo dõi các chi bộ:
- Chỉ đạo các chi bộ triển khai nghiêm túc kế hoạch của đảng ủy.
- Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai tại địa bàn phụ trách.
2. Tuyên giáo Đảng ủy:
- Hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các chi bộ, đơn vị tháo gỡ khó khăn trong
quá trình triển khai.
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, kiểm soát việc thực
hiện của các đơn vị, chi bộ, định kỳ báo cáo kết quả và tiến độ triển khai.
- Chủ động tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, kiểm
tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai trên địa bàn phường.
4. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:
- Căn cứ hướng dẫn của Quận ủy, kế hoạch của Đảng ủy, cụ thể hóa các nội
dung đảm bảo phù hợp với đặc thù, tính chất hoạt động của tổ chức hội và triển
khai sâu rộng tới đoàn viên, hội viên để thực hiện.
- Định kỳ hàng quý (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo kết quả triển khai với
Ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua Tuyên giáo Đảng uỷ).
5. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị:
- Tổ chức quán triệt, hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy; chi tiết về phương
pháp, cách thức tiến hành nhằm tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai hướng dẫn và
kế hoạch của Đảng ủy.
- Định kỳ hàng quý (hoặc khi có yêu cầu) báo cáo tiến độ và kết quả thực
hiện với ban Thường vụ Đảng ủy (thông qua Tuyên giáo Đảng uỷ).
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các chi bộ, đơn vị phản
ánh kịp thời về Đảng ủy (qua Tuyên giáo Đảng ủy) để chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- BTG Quận ủy; / để b/c
- Đảng ủy phường;
- TT HĐND, UBND phường;
- MTTQ và các ngành, đoàn thể;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu.

để t/h

