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ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

LÊ QUÝ ĐÔN 

* 

Số: 15 - KH/ĐU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

 

Sơn Trà, ngày    tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; 

Hướng dẫn số 17-HD/QU ngày 02/12/2019 của Quận ủy Sơn Trà hướng dẫn 

một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới 

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng 

ủy trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng 

bộ nhà trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

I. YÊU CẦU 

1. Các đồng chí đảng ủy viên, các chi ủy triển khai quán triệt, thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, 

Quận ủy, tiến hành việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, 

thời gian, nội dung theo quy định. 

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế 

thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ 

vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo an toàn, thiết thực, không 

phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 

3. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải chú trọng lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường gắn với 

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 

4. Báo cáo chính trị của đảng bộ cần đánh giá đúng, trung thực, khách 

quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 

trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, 

nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, xác định phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 phải sát với tình hình thực tế, có 

tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

5. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc 

Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực 

tiếp là cấp ủy. 

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy 

chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo dân chủ, công tâm, 

khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. 
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Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có 

đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ 

trẻ, cán bộ nữ. 

6. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên phải là những đồng chí 

tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu 

quả và sự thành công của đại hội cấp trên. 

II. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN 

1. Hình thức tổ chức 

Đảng ủy tổ chức họp để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-

CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch và Hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy. 

2. Nội dung quán triệt 

Đảng ủy và các chi ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy 

đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm 

theo; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; Quy chế bầu cử trong Đảng; các văn bản, 

Kế hoạch và Hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy. 

3. Công tác tuyên truyền 

Đảng ủy, chi ủy xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng 

các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI 

HỘI 

1. Nội dung đại hội: Theo Kế hoạch số 83-KH/QU ngày 02/12/2019 của 

Quận ủy Sơn Trà. 

2. Thời gian: Ngày 28/4/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp 1. 

4. Phân công nhân sự thực hiện 

4.1. Hoàn thiện văn kiện đại hội trình Quận ủy Sơn Trà duyệt 

- Đ/c Lê Vinh – Bí thư đảng ủy. 

- Đ/c Lê Thị Châu - Phó Bí thư đảng ủy. 

- Đ/c Lê Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy. 

- Đ/c Trương Duy Huân – Đảng ủy viên. 

* Hoàn thành trước ngày 15/4/2020. 

4.2. Chuẩn bị nhân sự 

- Đ/c Lê Vinh – Bí thư đảng ủy. 

- Đ/c Lê Thị Châu - Phó Bí thư đảng ủy. 

- Đ/c Lê Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy. 

- Đ/c Trương Duy Huân – Đảng ủy viên. 

* Hoàn thành trước ngày 15/4/2020. 
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4.3. Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ VI của Quận ủy Sơn Trà 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp 

hành đảng bộ, chi ủy các chi bộ (Văn phòng đảng ủy đã gửi hồ sơ tại hộp thư 

các tổ ở phòng Văn thư. Các đ/c đến phòng Văn thư nhận, góp ý và gửi bằng 

văn bản giấy hoặc file vi tính các góp ý về văn phòng đảng ủy trước ngày 

16/4/2020 để tổng hợp gửi về Quận ủy Sơn Trà). 

4.4. Báo cáo tham luận tại Đại hội: 02 (Chi bộ Khoa học tự nhiên và Chi 

bộ văn phòng) 

4.5. Viết bài tuyên truyền đại hội: Đ/c Lê Vinh – Bí thư đảng ủy, Hiệu 

trưởng. 

4.6. Đưa bài viết, nội dung tuyên truyền đại hội lên website nhà 

trường: Đ/c Nguyễn Hữu Siêu. 

4.7. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, tiếp đón đại biểu 

- Đ/c Trương Nguyễn Ngọc Vinh – Đảng viên, Phó Hiệu trưởng. 

- Đ/c Lý Ngọc Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng. 

- Đ/c Nguyễn Hữu Siêu - Đảng viên, phụ trách quan hệ đối ngoại. 

- Ông Hồ Văn Phước – Nhân viên bảo vệ. 

- Bà Phạm Thị Minh Phượng – Nhân viên phục vụ. 

- Ông Võ Hữu Ngọc Huy – Nhân viên công nghệ thông tin. 

4.8. Chuẩn bị kinh phí  

- Đ/c Nguyễn Sáng – Nhân viên kế toán. 

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Lệ - Nhân viên thủ quỹ. 

- Đ/c Trương Thị Hồng Nhi – Nhân viên y tế. 

4.9. In văn kiện, phông màn trang trí, giấy mời, phù hiệu đại hội 

- Đ/c Đặng Công Định: thiết kế, in phông màn trang trí đại hội. 

- Đ/c Nguyễn Hữu Siêu: thiết kế, in giấy mời, phù hiệu đại hội. 

- Đ/c Huỳnh Thị Thu Hương: thiết kế, in, photo văn kiện đại hội. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy nhà trường đề nghị các đảng viên, giáo viên, 

nhân viên liên quan thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi gửi: 
- BCH đảng bộ, Ban Giám hiệu; 

- Các tập thể, cá nhân liên quan; 

- Niêm phòng GV; 

- Lưu: VP đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 
Lê Vinh 

 


