
 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng  

“Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025  
----- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là 

Nghi quyết 21) và Chương trình hành động số 18 -Ctr/TU ngày 30/9/2022 của 

Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 21, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” 

giai đoạn 2023 - 2025, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong tổ chức thực hiện Nghị 

quyết 21, Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Kế hoạch này đưa vào chủ 

đề công tác xây dựng Đảng ngay từ năm 2023, là căn cứ thực hiện các năm tiếp 

theo. 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ thành phố, phát huy ngày càng 

nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân nhằm đẩy lùi suy 

thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường 

niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà 

nước. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành 

phố, tác động đến từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức “Kết quả 

của cá nhân là thành quả của tổ chức”; dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, 

giám sát và đánh giá kết quả; phải thực hiện thường xuyên, liên tục tạo khí thế thi 

đua sôi nổi, sự đồng thuận cao của các cấp ủy, tổ chức đảng; đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, vững chắc, phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhằm 

phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. 
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- Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác thi đua, khen thưởng 

đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch 

công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Kết quả lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu 

được giao. 

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu 

hiện suy thoái về về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực. 

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, 

nhất là kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, tổ chức đảng trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời xem xét, giải quyết 

những vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở (nếu có). 

- Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao. 

2. Chất lƣợng sinh hoạt tốt  

- Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của 

Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 

của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình 

mới; tập trung vào nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XIII). Từ đó, vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng tại 

địa phương, đơn vị. 

 - Kết hợp học tập, quán triệt các nghị quyết với thảo luận chương trình, kế 

hoạch thực hiện; dành thời gian thảo luận và thông qua chương trình hành động. 

Chương trình hành động cần được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bám Hướng dẫn 

số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 1193 -QĐ/TU ngày 05/12/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 

số 25-CT/Th.U ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới 

và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  

3. Đoàn kết, kỷ luật tốt 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. 

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả các cán bộ, đảng viên bày tỏ ý 

kiến của mình. 
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- Không có đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được 

làm. 

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đọa đức, văn hóa, tính 

chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên. 

- Lãnh đạo việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; xem xét, 

giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; kết quả phối hợp công tác; phát huy 

sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, 

phản biện xã hội.  

(Chi bộ, đảng bộ không phát hiện đảng viên vi phạm mà để báo chí, người dân 

phản ánh, tố cáo đúng sự việc thì không đạt “Đoàn kết, kỷ luật tốt”) 

4. Cán bộ, Đảng viên tốt 

4.1. Tổ chức phát động và duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên 

trong chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí 4 tốt, cụ thể: 

- Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

- Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi 

mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Nêu gương tốt về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, 

nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra và 

chất lượng. 

- Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn 

kết, gắn bó với Nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng Nhân dân, sống có nghĩa, có 

tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên. 

4.2. Về đánh giá, xếp loại 

- Đối với chi bộ, hằng năm có 100% đảng viên chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm 

vụ trở lên. 

- Đối với đảng bộ, hằng năm có 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. 

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp Thành phố 

1.1. Tổ chức Lễ phát động  

- Thành phần tham dự: Đại diện các Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Thành ủy 

(chủ trì); các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các ban xây 

dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã; bí 

thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc; phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông tham 

dự và đưa tin. 
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- Nội dung: 

+ Diễn văn phát động phong trào (Thường trực Thành ủy); 

+ Thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 

tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025 (Ban Tổ chức Thành ủy);  

+ Phát biểu hưởng ứng (01 Đảng bộ phường, 01 Đảng bộ xã, 01 đảng bộ/chi 

bộ Khối hành chính, 01 đảng bộ/chi bộ khối doanh nghiệp); 

+ Tổ chức ký giao ước thi đua của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (3 

nhóm: Đảng bộ các phường xã; đảng bộ/chi bộ khối hành chính; đảng bộ/chi bộ 

khối doanh nghiệp). 

+ Kết thúc buổi lễ. 

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

Văn phòng Thành ủy trình Thường trực Thành ủy phê duyệt kế hoạch, kịch bản chi 

tiết tổ chức Lễ phát động). 

1.2. Sau Lễ phát động 

- Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi 

bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ 

Thành ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện phong trào thi đua 

xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” tại các chi bộ, đảng bộ. 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị truyền thông mở 

các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua xây dựng 

“Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn 

Đảng bộ thành phố. 

2. Các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 

4 tốt”; quyết định lựa chọn ít nhất từ 1 - 3 chi bộ trực thuộc để chỉ đạo làm điểm; 

hằng năm rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng. 

IV. THỜI GIAN SƠ KẾT, TỔNG KẾT; THẨM QUYỀN, THỦ TỤC 

XÉT CÔNG NHẬN “CHI BỘ 4 TỐT”, “ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 4 TỐT” VÀ 

KHEN THƢỞNG 

1. Thời gian thực hiện 

1.1. Phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký thi đua 

- Phong trào thi đua tổ chức trong vòng 03 năm (từ 2023 - 2025). 

+ Đối với Thành phố: Tổ chức Lễ phát động dự kiến trong tháng 

02/2023; 
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+ Đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc: Tổ chức triển khai kế hoạch 

và đăng ký thi đua trước 08/3/2023. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc 

đăng ký thi đua (theo mẫu kèm theo) trước ngày 15/3/2023. 

1.2. Sơ kết phong trào thi đua 

- Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết hằng năm vào dịp cuối năm 2023, 

2024 (trong Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng), năm 2025 thực hiện Hội 

nghị tổng kết phong trào thi đua.  

Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện việc sơ kết trước ngày 10/12 hằng năm 

(2023, 2024), báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy trước 15/12 hằng năm. 

1.3. Tổng kết phong trào thi đua 

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt”, 

“Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025: các tổ chức cơ sở đảng 

hoàn thành trong tháng 11/2025; thành phố hoàn thành trong tháng 12/2025. 

2. Khen thƣởng 

2.1. Hàng năm, căn cứ đăng ký của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ 

Thành ủy xét tặng Giấy khen cho chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc phong 

trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” (tại Hội nghị sơ kết 

năm). Số lượng khen thưởng không vượt quá 30% đăng ký và đạt tiêu chuẩn trong 

năm đó. 

2.2. Đến thời gian tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho 

các tổ chức đảng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Chi bộ 4 tốt”, 

“Đảng bộ 4 tốt” tại Hội nghị tổng kết. Số lượng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy 

khen thưởng 1 - 3 đơn vị của các khối.  

3. Về thẩm quyền, thủ tục, thời gian đề nghị xét công nhận “Chi bộ 4 

tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” và khen thƣởng: Thực hiện theo Phụ lục (đính kèm 

Kế hoạch này). 

Việc xét công nhận “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” thuộc thẩm quyền 

của Ban Thường vụ Thành ủy; thời điểm xét công nhận đồng thời với việc đánh 

giá, xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. 

Kết quả công nhận “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” là cơ sở quan trọng 

xếp loại chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ, đảng bộ đạt 3 tốt 

(trong đó có chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị) thì xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ); đạt 2 tốt (trong đó có chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị) thì xếp 

loại hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ đạt 4 tốt phải có tỉ lệ 3/4 chi bộ trong đảng bộ 

đạt 4 tốt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây 

dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương, 

đơn vị mình. 
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2. Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện; xây dựng bộ chỉ tiêu để xét khen thưởng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 

tốt”; đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết; chủ trì tổng hợp, phối hợp 

thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.  

3. Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ tốt lễ phát động, các hội nghị, khen thưởng theo Kế hoạch này. 

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

liên quan: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch này; xây dựng các tin bài, mở chuyên 

trang, chuyên mục thực hiện phong trào thi đua. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp 

chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng phong trào thi đua 

này. 

6. Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các 

phường, xã và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy phụ trách các 

tổ chức cơ sở đảng khối hành chính, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có trách 

nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua 

xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. 

Kế hoạch này triển khai đến chi bộ./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
 

- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; 
 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; 
 

- Các ban đảng, UBKT, VP Thành ủy, TTCT thành phố; 
 

- MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội thành phố; 
 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 
 

- Lưu VP. 

 
T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 
Phan Ngọc Long 
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