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ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC KẠN 

ĐẢNG ỦY  SỞ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

* 

Số:       -Ctr/ĐU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 9 năm 2020 

CHƢƠNG TRÌNH 

Làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

------------------------- 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành 

Đảng bộ đề ra chƣơng trình làm việc toàn khóa, cụ thể nhƣ sau: 

NĂM 2020 

 I- Quý III  

 1- Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 

2- Ban hành chƣơng trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy nhiệm kỳ 

2020-2025; 

3- Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 

2020-2025; 

4- Ban hành chƣơng trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 

2020-2025. 

5- Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội; xây dựng 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội, chƣơng trình công tác toàn khóa; kế 

hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa. 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng; 

7- Họp Đảng ủy tháng 7, 8, 9. 

8- Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp trên. 

9- Báo cáo kết quả công tác quý III  năm 2020. 

II- Quý IV  

1- Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh 

Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025; 

2- Kiểm tra, giám sát đối với 04 chi bộ và đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ chi 

bộ; 

3- Báo cáo kết quả phân tích chất lƣợng đảng viên năm 2020. Phân loại 

đảng viên, xét danh hiệu các Chi bộ, đảng viên; 

4- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2021; 

5- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2020; 

6- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2020, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2021; 

7. Công tác phát triển đảng viên (nếu có) 

8. Họp Đảng ủy tháng 10, 11, 12. 
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NĂM 2021 

 I- Quý I  

1- Ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; 

2- Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng 

viên của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2021; 

3- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm 

gƣơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; 

4- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề của 

các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy; 

5- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

6- Họp Đảng ủy tháng 1,2,3 

II- Quý II  

1- Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

2- Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

3- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 6 

tháng đầu năm 2021;  

4- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

5- Họp đảng ủy tháng 4,5,6 

III- Quý III  

1- Thực hiện giám sát đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí 

thƣ chi bộ; 

2- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

3- Họp Đảng ủy tháng 7,8,9 

IV- Quý IV  

1- Thực hiện kiểm tra đối với 02 chi bộ và đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ chi 

bộ; 

2- Báo cáo kết quả phân tích chất lƣợng đảng viên năm 2020. Phân loại 

đảng viên, xét danh hiệu các Chi bộ, đảng viên; 

3- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2022; 

4- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2021; 

5- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2021, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2022; 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng viên (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 10,11,12. 

NĂM 2022 

I- Quý I  

1- Ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; 

2- Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng 

viên của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2022; 
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3- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm 

gƣơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; 

4- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề của 

các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy; 

5- Ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Công đoàn; Đoàn TNCSHCM Sở 

TN&MT nhiệm kỳ 2022-2027. 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 1,2,3. 

II- Quý II  

1- Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

2- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 6 

tháng đầu năm 2022;  

3- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

4- Họp Đảng ủy tháng 4,5,6 

III- Quý III  

1- Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, 

Phó Bí chi bộ; 

2- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

3- Họp Đảng ủy tháng 7,8,9. 

IV- Quý IV  

1- Thực hiện kiểm tra đối với 02 chi bộ và đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ chi 

bộ; 

2- Báo cáo kết quả phân tích chất lƣợng đảng viên năm 2022. Phân loại 

đảng viên, xét danh hiệu các Chi bộ, đảng viên; 

3- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2023; 

4- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2022; 

5- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2022, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2023; 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng viên (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 10,11,12. 

NĂM 2023 

I- Quý I  

1- Ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; 

2- Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng 

viên của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2023; 

3- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm 

gƣơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; 

4- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề của 

các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy; 
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5- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc 

nhiệm kỳ 2023-2025; 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 1,2,3. 

II- Quý II  

1- Duyệt báo cáo, đề án nhân sự; chỉ đạo đại hội các Chi bộ trực thuộc 

nhiệm kỳ 2023-2025; 

2- Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; 

3- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 6 

tháng đầu năm 2023;  

4- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

5- Họp Đảng ủy tháng 4,5,6. 

III- Quý III  

1- Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, 

Phó Bí thƣ chi bộ; 

2- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

3- Họp Đảng ủy tháng 7,8,9. 

IV- Quý IV  

1- Thực hiện Kiểm tra đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí 

thƣ chi bộ; 

2- Hƣớng dẫn phân tích chất lƣợng đảng viên năm 2023. Phân loại đảng 

viên, xét danh hiệu các Chi bộ, đảng viên; 

3- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2024; 

4- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2023; 

5- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2023, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2024; 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng viên (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 10,11,12. 

NĂM 2024 

I- Quý I  

1- Ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm 2024; 

2- Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng 

viên của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2024; 

3- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm 

gƣơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; 

4- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề của 

các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy; 

5- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

6- Họp Đảng ủy tháng 1,2,3. 
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II- Quý II  

1- Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; 

2- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 6 

tháng đầu năm 2024;  

3- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

2- Họp Đảng ủy tháng 4,5,6. 

III- Quý III  

1- Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, 

Phó Bí thƣ chi bộ; 

2- Xây dựng Kế hoạch Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch 

chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2028; 

3- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

4- Họp Đảng ủy tháng 7,8,9. 

IV. Quý IV  

1- Thực hiện kiểm tra đối với 02 chi bộ và các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí 

thƣ chi bộ; 

2- Hƣớng dẫn phân tích chất lƣợng đảng viên năm 2024. Phân loại đảng 

viên, xét danh hiệu các Chi bộ, đảng viên; 

3- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024; phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2025; 

4- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ năm 2024; 

5- Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2024, phƣơng hƣớng 

nhiệm vụ năm 2025; 

6- Thực hiện công tác phát triển đảng viên (nếu có) 

7- Họp Đảng ủy tháng 10,11,12. 

NĂM 2025 

I- Quý I  

1- Ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm 2025 

2- Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng 

viên của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2025; 

3- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm 

gƣơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025; 

4- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề của 

các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy; 

5- Duyệt báo cáo, đề án nhân sự Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 

2025-2028; 

6- Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội 

Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 

7- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

8- Họp Đảng ủy tháng 1,2,3. 
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II- Quý II  

1- Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; 

2- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 6 

tháng đầu năm 2025;  

3- Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo của cấp 

trên; hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội; ban hành các chƣơng trình, kế hoạch tổ chức 

thực hiện theo quy định. 

4- Thực hiện công tác phát triển đảng (nếu có) 

5- Họp đảng ủy tháng 4,5,6. 

Căn cứ vào nội dung công việc của từng quý trong năm và tình hình thực 

tế, Đảng ủy sẽ bố trí nội dung công tác phù hợp để chỉ đạo thực hiện thống nhất 

trong Đảng bộ. Các Chi bộ và tổ chức đoàn thể căn cứ nội dung chƣơng trình 

này để tổ chức thực hiện nội dung liên quan. 

Giao đảng vụ có trách nhiệm giúp Đảng ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện 

chƣơng trình, kế hoạch này./. 
Nơi nhận: 
*Gửi bản điện tử: 

- Đảng ủy CCQ tỉnh (b/c), 

- Lãnh đạo Sở, 

- Đ/c UVBCH Đảng bộ (t/h), 

- Các Chi bộ trực thuộc (t/h), 

- Công đoàn, Đoàn TN, 

- Lƣu VT, ĐV. 

 

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƢ 
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