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KẾ HOẠCH 

giám sát Chuyên đề năm 2019 
----- 

 

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/ĐUK, ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc giám sát Chuyên đề năm 2019; 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 
hoạch như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua giám sát, đánh giá đúng kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 và kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn 
luyện, phấn đấu để thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của người đứng đầu 
cấp ủy. 

- Quá trình giám sát thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo tính 
khách quan, nghiêm túc, tránh hình thức. 

II. Nội dung, đối tượng, thời gian và địa điểm giám sát 

1. Nội dung giám sát 

- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 
“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân 
dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  

- Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện các 
nghị quyết, quy định, chỉ thị của người đứng đầu cấp ủy.   

2. Thành phần, đối tượng, thời gian và địa điểm kiểm tra 

2.1. Thành phần tham dự:  

- Tổ kiểm tra của Ban Tuyên giáo-Dân vận (theo Quyết định số 01-QĐ/TGDV 
ngày 01/10/2019 của Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối). 

- Đối với chi, đảng bộ cơ sở: Tập thể cấp ủy hoặc Tập thể Ban Thường vụ 
(nếu có). 
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2.2. Đối tượng, thời gian: 

Số 
TT 

Đơn vị Thời gian 
Tổ kiểm 

tra 

1 
Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
Bình Thuận 

8 giờ 00’  
Ngày 16/10/2019 

Tổ 1 

2 Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 
8 giờ 00’  

 Ngày 16/10/2019 
Tổ 2 

   3 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 
14 giờ 00’  

 Ngày 16/10/2019 
Tổ 1 

4 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh 
14 giờ 00’  

 Ngày 16/10/2019 
Tổ 2 

5 Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận 
14 giờ 00’  

Ngày 16/10/2019 
Tổ 3 

   6 
Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Thuận 

8 giờ 00’  
Ngày 17/10/2019 

Tổ 1 

   7 
Đảng ủy Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận 

8 giờ 00’  
 Ngày 17/10/2019 

Tổ 3 

   8 
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài gòn Công 
thương 

14 giờ 00’  
 Ngày 17/10/2019 

Tổ 2 

9 Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên 
14 giờ 00’  

 Ngày 17/10/2019 
Tổ 3 

 + Thời gian giám sát: Từ đầu năm 2019 đến thời điểm thông báo giám sát 

 2.3. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của chi bộ, đảng bộ được kiểm tra.  

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối thành lập 03 Tổ giám sát do các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm tổ trưởng. 

2. Các tổ chức đảng được giám sát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế 
hoạch này trong chi bộ, đảng bộ để thực hiện. 

 3. Các tổ chức đảng được giám sát gửi báo cáo bằng văn bản (theo đề cương 
gửi kèm) về Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối trước thời gian tiến hành giám 
sát ít nhất 03 ngày và chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát. 

4. Phương pháp tiến hành 

 - Tổ giám sát nghiên cứu báo cáo và trực tiếp làm việc cùng trao đổi để làm 
rõ những nội dung liên quan hoặc đề xuất, yêu cầu đối với chi, đảng bộ được giám 
sát những vấn đề cần thiết và thông qua biên bản làm việc sau khi kết thúc buổi 



                                                   3 

giám sát. 

 - Căn cứ kết quả giám sát, Tổ giám sát ban hành thông báo kết luận giám sát 
đối với các chi, đảng bộ được giám sát để thực hiện; báo cáo kết quả cho Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối, lập và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (b/c) 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Văn phòng, các ban Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ được giám sát, 
- Thành viên Tổ giám sát, 
- Lưu VP, KT, TGDV.   
 

 TRƯỞNG BAN 
  
   

(đã ký, đóng dấu) 
  

 
 
               Phạm Thị Tố Loan 

 


