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KẾ HOẠCH 
tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

___ 

 

Thực hiện Công văn số 01-CV/BCĐ, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương 6 về tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây 

dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Quyết định số 493-QĐ/TU, ngày 10  

tháng 01 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).                                                                                                                                                           

I- Mục đích, yêu cầu 

1- Đánh giá sâu sắc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng đã được nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết 

của Trung ương. Trong đó, cần chú trọng tập trung vào nội dung Đảng lãnh đạo 

thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống 

chính trị; đánh giá việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

2- Việc tổng kết được tiến hành từ cấp xã trở lên với tinh thần đánh giá khách 

quan, phân tích sâu sắc những việc làm được, chưa làm được; những khó khăn, 

vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ 

quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. 

3- Đề xuất với Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

II- Nội dung, thời gian và phân công các đơn vị chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện  

1- Nghiên cứu quán triệt hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện 

2- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị 

2.1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng các dự 

thảo báo cáo: 



+ Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2007 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 

đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tổng hợp báo cáo tình hình 

tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của khối 

đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tổng hợp báo cáo theo các mẫu biểu 2A, 2B. 

+ Sơ kết thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28 tháng 5 năm 2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn 

thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. 

- Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh theo thành phần quy định. 

Lưu ý, tất cả các dự thảo báo cáo nêu trên và nội dung tổ chức Hội nghị tổng 

kết ở cấp tỉnh, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn 

phòng Tỉnh ủy) trước ngày 20 tháng 02 năm 2017 để cho ý kiến trước khi thông 

qua tại Hội nghị cấp tỉnh và gửi Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 theo quy định  

2.2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

17-NQ/TW, ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của bộ máy nhà nước và các nội dung theo đề cương có liên quan gửi về Ban Chỉ 

đạo (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

- Sở Nội vụ: Tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, số lượng công 

chức, viên chức, người lao động của khối chính quyền gồm: Các sở, ban, ngành, hệ 

thống tổ chức bộ máy chính quyền từ cấp xã trở lên (bao gồm cả cán bộ, công chức, 

viên chức, cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và người hưởng phụ 

cấp từ ngân sách ở cấp xã, thôn, làng, tổ dân phố, tổng hợp báo cáo theo các mẫu 

biểu 2C, 4A, 4B, phụ lục 13, 14 gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

trước ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

- Sở Tài chính: Tổng hợp, báo cáo tình hình chi ngân sách thường xuyên cho 

các tổ chức trong hệ thống chính trị từ năm 2011 đến năm 2016; dự kiến tổng mức 

và cơ cấu các khoản chi phí thường xuyên hằng năm của hệ thống chính trị từ năm 

2017 đến năm 2021, tổng hợp báo cáo theo biểu số 15 (gồm lương, phụ cấp, chi 

hoạt động của bộ máy… gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước 

ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

2.3- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ 

quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

- Chỉ đạo các cấp ủy xã, phường, thị trấn báo cáo đánh giá ở cấp xã và xây 

dựng báo cáo của đơn vị mình theo đề cương, các mẫu thống kê báo cáo liên quan 



gửi về Ban Chỉ đạo (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp. Riêng mẫu thống kê 

2C, 4A, 4B và phụ lục 13, 14 gửi về Sở Nội vụ; mẫu 15 gửi về Sở Tài chính. 

- Riêng 02 đảng ủy khối tiến hành xây dựng báo cáo theo đề cương về các nội 

dung liên quan đến đơn vị mình. 

Lưu ý, tất cả các nội dung báo cáo nêu trên phải hoàn thành trước ngày 15 

tháng 02 năm 2017. 

2.4- Văn phòng Tỉnh ủy 

Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định các dự thảo báo 

cáo và nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh. 

III- Tổ chức thực hiện   

1- Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chung, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. 

2- Các đồng chí phó Ban Chỉ đạo chủ động đề xuất và chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. 

3- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và Kế hoạch này để chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 02 đảng ủy khối 

và lãnh các cơ quan có trách nhiệm quán triệt xây dựng báo cáo của đơn vị mình, 

đảm bảo theo nội dung và thời gian quy định. 

Ghi chú: Đề cương báo cáo và các biểu mẫu đã gửi cho huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, 02 đảng ủy khối tại Hội nghị tổ chức ngày 29 tháng 12 năm 2016 về triển 

khai Đề án xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.     

                  

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6,  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                
 

 BÍ THƯ TỈNH ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
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