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KẾ HOẠCH 
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,  

hoạt động hiệu lực, hiệu quả” 
------ 

 Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch sơ kết như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết Nghị quyết, bảo 

đảm toàn diện, khách quan; đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện quan điểm 

chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mục đích yêu cầu và các nhiệm vụ 

chung, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết 18-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ 

Chính trị, Chương trình hành động 920-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Kết luận 92-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình số 

19-CTr/Th.U ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị 

quyết 18, 19; đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh 

nghiệm, kiến nghị, đề xuất với các cấp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 18-NQ/TW trong thời gian tới. 

 2. Việc tổ chức sơ kết được thực hiện từ cấp cơ sở trở lên. Tổ chức 

sơ kết đảm bảo thực chất, sát với thực tiễn, tiến độ đề ra. 

 II. NỘI DUNG SƠ KẾT (theo đề cương Báo cáo gửi kèm) 

 - Các địa phuơng, cơ quan, đơn vị báo cáo đầy đủ việc quán triệt và 

kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết, Chương trình hành động, Kết luận của tỉnh, thành phố.  

 - Đánh giá cụ thể ưu điểm, thuận lợi; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; 

hiệu quả hoạt động và mức độ phù hợp thực tiễn của từng mô hình tổ chức, 

kiêm nhiệm chức danh; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và 

bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương. 

 III. PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN TIẾN HÀNH 

 1. Phƣơng pháp tiến hành 
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 Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc đánh giá, xây dựng báo cáo 

và sơ kết từ cấp cơ sở đến thành phố. Phân công các thành viên đoàn công 

tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sơ kết ở đảng ủy các phường, xã. 

 Đối tượng sơ kết: 

 - Đảng ủy các phường, xã 

 - Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. 

 2. Thời gian sơ kết 

 - Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 05/7/2022. 

 - Cấp Thành phố: Tổ chức Hội nghị sơ kết, hoàn thành trước ngày 

15/7/2022. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sơ kết, chủ trì xây dựng báo 

cáo sơ kết đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước, gửi về Ban 

Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trƣớc ngày 05/7/2022. 

 2. Đảng ủy các phường, xã tổ chức sơ kết và gửi báo cáo sơ kết về 

Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trƣớc ngày 

06/7/2022. 

3. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, tổng hợp, xây dựng Báo cáo của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; 

tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp Thành 

phố, trình Thường trực Thành ủy trƣớc ngày 12/7/2022. 

4. Văn phòng Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ở cấp Thành phố.     

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng ủy các phường, xã thực hiện 

Kế hoạch nghiêm túc. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng 

Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả với 

Ban Thường vụ Thành ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c), 

- TT Thành ủy; HĐND, UBND thành phố 

- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, 

- Đảng ủy các phường,  xã, 

- Lưu 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lƣơng Quốc Tuấn 
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