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Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 

79-KH/TU ngày 09/9/2014 và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 09/9/2014 của Thành ủy 

Cần Thơ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng, Đảng ủy trường ban hành kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trường như 

sau: 

I. YÊU CẦU 

1- Quán triệt đầy đủ yêu cầu, nội dung Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xác định 

rõ đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang 

quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; toàn Đảng bộ và cán bộ viên 

chức quyết tâm thực hiện Đề án xây dựng Trường Đại học Cần Thơ trở thành trường 

đại học xuất sắc vào năm 2020. 

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được tiếp tục đổi mới theo hướng 

thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ 

cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô 

trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ 

chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và người lao động. 

3. Các cấp ủy lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, 

định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng, đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình. 

4. Đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 

qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách về 

xây dựng Đảng hiện nay", gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; căn cứ 

vào các nghị quyết của Đảng ủy trường và tình hình thực tế của đơn vị, xác định mục 

tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát hợp, có tính đột phá, 

mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng Trường Đại học Cần Thơ trở thành trường đại 

học xuất sắc vào năm 2020. 

5. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, 

quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào 

quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có 
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tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, bảo 

đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển; có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện.  

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ trưởng gồm những đồng chí tiêu biểu, 

đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của 

đại hội Đảng bộ trường. 

6- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ; tập trung 

giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong đơn vị. Phát động phong trào thi đua yêu 

nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung và thời gian tiến hành đại hội 

1.1. Nội dung đại hội: 

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định 

mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, dự 

thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu 

cấp ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy trường. 

- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020. 

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. 

1.2. Thời gian và hình thức tiến hành đại hội: 

a) Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: 

- Đối với đảng bộ cơ sở: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu (đối với đảng bộ 

có số đảng viên từ 200 trở lên, số lượng đại biểu đại hội không quá 130 đại biểu), tiến 

hành không quá 01 ngày; bắt đầu từ ngày 02/5/2015 và hoàn thành trước ngày 

31/5/2015. 

   Ban Thường vụ Đảng ủy trường chọn đảng bộ Khoa học Tự nhiên tổ chức đại 

hội điểm để rút kinh nghiệm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư, tiến hành vào 

ngày 31/3/2015. 

- Đối với chi bộ cơ sở: Đại hội đảng viên và tiến hành không quá 01 ngày; bắt 

đầu từ ngày 02/5/2015 và hoàn thành trước ngày 31/5/2015. 

b) Đối với Đảng bộ trường: 

- Đại hội đại hội đại biểu tiến hành trong 02 ngày; trong khoảng thời gian từ ngày 

01/8 đến ngày 15/8/2015. 

- Số lượng đại biểu: 17 đại biểu đương nhiên + khoảng 20% đại biểu được bầu từ 

các đảng bộ và chi bộ cơ sở (số lượng cụ thể sẽ do Ban Tổ chức Đảng ủy phân bổ sau).  

2. Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện 

2.1. Văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu: 

- Báo cáo chính trị đảng bộ, chi bộ: phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, 

khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm; gắn 

kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội đảng bộ, 

chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, các nghị quyết của Đảng ủy trường, việc thực hiện Điều 

lệ Đảng và các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI 

về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác 



3 

định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ, chi bộ trong công tác chính trị tư 

tưởng, lãnh đạo thực hiện chuyên môn và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy: cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với 

thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; 

chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết 

điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục. 

Để đảm bảo chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và trong 

đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, các cấp ủy cần chuẩn bị dự thảo nghị 

quyết đại hội bao gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để cán 

bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định. 

2.2- Về chuẩn bị văn kiện đại hội: 

- Đối với các đảng bộ thì thành lập Tiểu ban Văn kiện đại hội để xây dựng đề 

cương và dự thảo văn kiện (báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của 

Ban Chấp hành) trình cấp ủy cho ý kiến, sau đó điều chỉnh, bổ sung và tiến hành lấy ý 

kiến rộng rãi của cán bộ viên chức và đảng viên. 

- Đối với các chi bộ thì đồng chí bí thư chủ trì xây dựng đề cương và dự thảo văn 

kiện, sau khi thống nhất trong cấp ủy thì tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, công 

chức, viên chức và đảng viên. 

2.3- Về thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện đại hội: 

- Các loại văn kiện cần lấy ý kiến rộng rãi: 

+ Báo cáo chính trị của đảng bộ cấp mình. 

+ Báo cáo chính trị của đảng bộ cấp trên trực tiếp. 

+ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng và các văn kiện khác theo hướng dẫn của Trung ương. 

- Đối tượng lấy ý kiến đóng góp: 

+ Các tổ chức đảng (chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), cán bộ viên chức và đảng 

viên trong đảng bộ, chi bộ. 

+ Các tổ chức đoàn thể cùng cấp. 

3- Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy 

3.1- Công tác chuẩn bị nhân sự: 

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, 

nguyên tắc, quy chế, quy trình; bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và 

cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy 

khóa mới đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-

HD/BTCTW ngày 09-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.  

- Nhân sự cấp ủy khóa mới nói chung, phải thực hiện theo quy hoạch và có đủ 

các tiêu chuẩn theo quy định. Khi tiến hành công tác nhân sự cấp ủy cần lưu ý nhân sự 

quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2017-2022. 

- Phấn đấu thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ 

liên tiếp đối với các đơn vị đào tạo. 

3.2- Cơ cấu cấp ủy  

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, các cấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn 

diện nhiệm vụ chính trị; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm ảnh hưởng 

chất lượng của cấp ủy. Cần chú ý một số vấn đề sau: 
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- Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong 

ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) không dưới 10%. 

- Phấn đấu cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên đầu nhiệm kỳ 

2010-2015 và cần bảo đảm 03 độ tuổi; phấn đấu 03 độ tuổi trong ban thường vụ (nếu 

có). 

3.3- Độ tuổi của cấp ủy viên 

- Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 02 

nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ. Cụ thể: đối với Đảng bộ trường: nam 

sinh từ tháng 6/1960, nữ sinh từ tháng 6/1965 trở lại đây; đối với đảng bộ, chi bộ cơ 

sở: nam sinh từ tháng 4/1960, nữ sinh từ tháng 4/1965 trở lại đây. 

- Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 01 

nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Cụ thể: 

đối với Đảng bộ trường: nam sinh từ tháng 12/1957, nữ sinh từ tháng 12/1962 trở lại 

đây; đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: nam sinh từ tháng 10/1957, nữ sinh từ tháng 

10/1962 trở lại đây. 

Trường hợp hồ sơ của cán bộ chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày 

sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 01 và tháng 01 của năm sinh ghi trong hồ sơ (theo 

Thông tư số 01/2008/TT-BTP, ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký 

và quản lý hộ tịch). 

3.4- Số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy 

- Đối với đảng bộ trường: Số lượng cấp ủy viên từ 21 đến 27 đồng chí, ủy viên 

ban thường vụ từ 07 đến 09 đồng chí, phó bí thư 02 đồng chí.  

- Đối với đảng bộ cơ sở: Số lượng cấp ủy viên không quá 9 đồng chí; số lượng 

phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí.  

- Đối với chi bộ cơ sở: Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ; chi 

bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi uỷ viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính 

thức bầu bí thư; nếu cần, bầu phó bí thư. 

Căn cứ vào quy định của Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, 

tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên; cấp 

ủy khóa mới quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy. Những nơi được thí 

điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 

thì đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số 

lượng phó bí thư cấp ủy, theo quy định nêu trên. 

3.5- Thực hiện bầu cử có số dư và đại hội giới thiệu bí thư cấp ủy 

- Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp 

thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-

QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

- Đại hội đảng bộ thực hiện việc giới thiệu chức danh bí thư trong số các đồng chí 

trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ. 

4- Bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ trường 
Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ trường phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, 

Quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ trường sẽ căn cứ vào số lượng 
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đảng viên, số tổ chức đảng và vị trí quan trọng của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở để phân 

bổ số lượng đại biểu dự Đại hội cấp trường.  

- Đại hội được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức 

vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp Trường. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại 

hội quyết định. 

5- Công tác trang trí phục vụ đại hội 

Công tác chuẩn bị hội trường và trang trí phục vụ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và 

đại hội Đảng bộ trường sẽ do Tiểu ban Tổ chức phục vụ của trường đảm nhận.  

6- Kinh phí tổ chức đại hội 

Kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ trường sẽ do 

Thành ủy Cần Thơ hỗ trợ. Văn phòng Đảng ủy sẽ hướng dẫn cụ thể khi có thông báo 

chính thức của Thành ủy Cần Thơ. 

7- Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội 
Sau đại hội đảng bộ, tiến hành phân công cấp ủy viên khóa mới, đồng thời làm tốt 

việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên 

không tái cử khóa mới theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn 

của cấp trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ yêu cầu, nội 

dung Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các hướng dẫn của Thành ủy và kế hoạch 

của Đảng ủy trường đến tất cả đảng viên; thành lập các tổ công tác, phân công cấp ủy 

viên chuẩn bị văn kiện đại hội. 

2. Các ban của Đảng ủy, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị 

và các hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ, tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo 

chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các cấp trong trường. Phân công trách nhiệm như sau: 

a) Ban Tổ chức Đảng ủy: 

- Ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 

2015-2017; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, 

bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 

25/9/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, hướng dẫn quy trình công tác nhân sự 

cấp ủy cơ sở, phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-

2020.  

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ chuẩn chương 

trình, nội dung tổ chức đại hội; chuẩn bị kịch bản (để tham khảo) và các biểu mẫu 

phục vụ đại hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy. 

b) Ban Tuyên giáo Đảng ủy: 

- Phối hợp với phòng Công tác Chính trị thực hiện công tác tuyên truyền các chủ 

trương của Đảng phục vụ đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. 

- Phối hợp với Tiểu ban Văn kiện tham mưu cấp ủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp 

của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học vào các văn 

kiện đại hội đảng bộ các cấp. 
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- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, theo dõi nắm chắc diễn biến 

tình hình tư tưởng trong cán bộ viên chức, đảng viên và người lao động, kiên quyết 

đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 

c) Ủy ban Kiểm tra các cấp: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị đại hội; gắn với kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc 

kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm năm 2014. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, dư luận phản ánh đối với cấp ủy viên, 

cán bộ thuộc diện cấp ủy mình quản lý, nhất là cán bộ dự nguồn cấp ủy nhiệm kỳ mới 

và cán bộ dự kiến dự đại hội đảng bộ cấp trên, để chủ động trong công tác kiểm tra 

phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. 

- Tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tổ chức 

đảng, đảng viên có đơn thư tố cáo, khẩn trương xem xét kết luận cụ thể và xử lý dứt 

điểm trước khi tiến hành đại hội. 

- Thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu đại hội đảng bộ các cấp. 

- Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy chuẩn bị nhân sự ủy ban 

kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới. 

c) Ban Dân vận Đảng ủy: 

- Tăng cường công tác vận động quần chúng, chủ động phối hợp và tổ chức thực 

hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đề xuất cơ quan thẩm quyền 

giải quyết tốt các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức 

và người lao động, củng cố lòng tin đối với Đảng và Nhà nước. 

- Tham mưu cấp ủy tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể, đoàn 

viên, hội viên vào dự thảo văn kiện đại đội đảng bộ các cấp. 

- Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đoàn thể, 

thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. 

d) Văn phòng Đảng ủy: 

Phối hợp với các ban của Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường 

trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp; đồng thời, hướng dẫn thực hiện công 

tác tài chính phục vụ đại hội. 

 

Nơi nhận: 
- Thành ủy (để báo cáo); 

- Các ban xây dựng Đảng TUCT (để báo cáo); 

- Đảng bộ, chi bộ cơ sở; tổ chức đoàn thể; 

- Các đ/c Đảng ủy viên; 

- Lưu.  

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

Đã ký 

 

 

    Trần Thị Thanh Hiền 

 


