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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội..... 

lần thứ  ... nhiệm kỳ 2020-2025 

----- 

 

 

I- Mục đích yêu cầu 

1- Mục đích: Nêu các mục tiêu đại hội đã xây dựng trong Báo cáo chính trị 

2- Yêu cầu: Các nội dung đảng bộ, (chi bộ) phải thực hiện trong nhiệm kỳ. 

II- Một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi 

bộ (Nêu cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, thời gian của từng nhiệm vụ về 

công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, Đoàn thể ...để thực hiện trong nhiệm kỳ 

2020 - 2025). 

1- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị. 

2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp 

tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII ). 

4- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành 

chính. 

5- Tăng cường công tác dân vận, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa 

và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. 

III- Tổ chức thực hiện 

1-  Đối với Ban Thường vụ (nếu có). 

2-  Đối với Ban Chấp hành. 

3-  Đối với chi bộ (tổ đảng). 

4-  Đối với cán bộ, đảng viên. 

Ghi chú: Các đảng bộ, chi bộ căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm, chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động cho phù hợp, tính khả thi cao... 


