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KẾ HOẠCH 
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ  

thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá, Chương trình công tác năm 2023 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban 

Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở, 

chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả 

đạt được, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thành phố lần thứ XXI, chương trình hành động của thành phố, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra các giải pháp 

khắc phục, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết đề 

ra. 

1.2. Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy 

và cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ cơ sở, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ phải tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu 

quả, tránh hình thức; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị 

quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo chất 

lượng, khách quan, đánh giá sát, đúng tình hình; không đặt vấn đề điều chỉnh các 

mục tiêu, chỉ tiêu đại hội.  

II. NỘI DUNG VÀ MỐC THỜI GIAN 

1. Về nội dung: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, các nghị quyết chuyên đề của thành phố và 

Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ 

Thành ủy, Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở (theo đề cương gửi kèm).  

Lưu ý: Báo cáo có phụ lục so sánh kết quả thực hiện và mục tiêu các chỉ tiêu 

đại hội đề ra. 
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2. Về mốc thời gian: Số liệu đánh giá ƣớc tính đến ngày 30/5/2023; so sánh 

với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến hết nhiệm kỳ Đại hội.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung 

tâm Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, 

theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện kết quả đạt được, 

hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm thời gian tới. 

2. Đảng ủy 15 phường, xã, Đảng ủy cơ quan HĐND – UBND thành phố, 

Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công ty Cổ 

phần Môi trường và công trình đô thị, Đảng ủy Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ 

chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 trƣớc ngày 20/5/2023.  

Các đảng ủy, chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khác 

xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tùy 

tình hình cụ thể, tổ chức hội nghị sơ kết.  

3. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị nêu trên gửi về Ban Thường vụ Thành ủy 

(qua Văn phòng) trƣớc ngày 27/5/2023. 

Văn phòng Thành ủy tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá giữa 

nhiệm kỳ của Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm 

điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ 

Thành ủy, trình Ban Thường vụ Thành ủy trƣớc ngày 05/6/2023. 

4. Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát phường xã; các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chịu 

trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội tại địa 

bàn, đơn vị phụ trách. 

Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.  

 
 

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

- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND; 

- Các đ/c UV BTV Thành ủy; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy,  

  TTCT thành phố; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố; 

- Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở; 

- Lưu VP. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Long 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội ...... 

 

Phần 1 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT (..../2020 - .../2023) 

 

A. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

I. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính 

trị  

II. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội 

III. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại  

IV. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chƣơng trình trọng 

điểm, đột phá chiến lƣợc  

C. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

I. Hạn chế, khuyết điểm  

(Đánh giá rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra) 

1. Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị 

2. Về phát triển kinh tế - xã hội 

3. Về đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

II. Nguyên nhân 

1. Nguyên nhân của những kết quả 

1.1. Nguyên nhân khách quan 

1.2. Nguyên nhân chủ quan 

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 

Phần 2 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

I. Dự kiến bối cảnh, tình hình  

II. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị  

2. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội 

3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại  
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