
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
                *                                                Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2018
                 Số 107 - KH/ĐUK

KẾ HOẠCH
giám sát chuyên đề đợt 2/2018

------

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Ban Thường vụ
Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đợt 2/2018
đối với một số tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua việc giám sát để đánh giá đúng kết quả đạt được, những hạn chế trong
việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định, nghị quyết và kế hoạch của tổ chức
đảng cấp trên.

2. Quá trình giám sát phải thực hiện đúng quy định, quy trình giám sát theo
hướng dẫn của Đảng và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; đồng thời  phát huy dân
chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cấp ủy các chi, đảng bộ trong quá
trình giám sát.

II. NỘI DUNG,  THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung giám sát 
1.1. Đối với tổ chức đảng 
Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch hành động của tập thể trong việc thực

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018, thực hiện cam
kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018 và công tác đảng vụ.

1.2. Đối với cá nhân
Trách nhiệm bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy trong việc lãnh đạo, triển khai, tổ chức

thực hiện các nội dung nêu trên (đối với tổ chức đảng) và kết quả thực hiện việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 và việc thực hiện
cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018.

* Mốc thời gian giám sát: Từ khi Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch đến thời điểm
thông báo giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

2. Thành phần dự giám sát:
2.1. Tổ giám sát của Đảng ủy Khối (thành lập theo Quyết định số 1867 - QĐ/ĐUK,

ngày 31/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).
2.2. Tổ chức đảng được giám sát: 
+ Đối với đảng ủy cơ sở: Tập thể đảng ủy hoặc ban thường vụ đảng ủy (nếu

có) và đồng chí bí thư đảng ủy.
+ Đối với Chi bộ cơ sở: Tập thể cấp uỷ và đồng chí bí thư chi bộ.
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+ Đối với chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở: Tập thể cấp ủy và
đồng chí bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy bộ phận; bí thư (hoặc phó bí thư) và chủ nhiệm
UBKT đảng ủy cơ sở.

3. Đối tượng, thời gian, địa điểm giám sát:
3.1. Đối tượng và thời gian giám sát: Có danh sách đối tượng, thời gian giám

sát kèm theo kế hoạch này.
3.2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị được giám sát.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này cấp ủy các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát xây
dựng báo cáo (bằng văn bản theo đề cương gửi kèm) gửi về Đảng uỷ Khối trước thời
gian tiến hành giám sát 03 ngày làm việc; đồng thời chuẩn bị các tài liệu có liên quan
phục vụ công tác giám sát; các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy có tổ chức đảng và đảng
viên được giám sát có trách nhiệm nhắc nhở, kiểm tra việc phục vụ các nội dung, yêu cầu
tại kế hoạch giám sát này.

2. Phương pháp tiến hành
- Tổ giám sát nghiên cứu tài liệu và làm việc trực tiếp, cùng trao đổi để làm rõ

những nội dung liên quan hoặc đề xuất, yêu cầu đối với tổ chức đảng và đảng viên được
giám sát những vấn đề cần thiết và thông qua biên bản làm việc sau khi kết thúc buổi giám
sát.

- Tổ giám sát báo cáo kết quả giám sát cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét
và ra thông báo kết quả giám sát.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét kết luận; thông báo kết quả giám sát đến
các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát để thực hiện; báo cáo cấp trên; lập và lưu trữ
hồ sơ theo quy định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy
phản ảnh kịp thời qua các Tổ trưởng Tổ giám sát để báo cáo, cho ý kiến giải quyết.

Nơi nhận:           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),                                                           PHÓ BÍ THƯ 
- UBKT Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Đảng ủy (qua mạng),
- Các chi, đảng bộ và đảng viên được GS,
- Các Đảng ủy cơ sở có chi, đảng bộ được GS,
- Thành viên Tổ giám sát,  
- Lưu VP, BTC, UBKT (Thành-31b).                                       Võ Duy Quý         
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỢT 2/2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 107 -KH/ĐUK ngày 31/8/2018 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối )
----- 

Số
TT Tên chi, đảng bộ

Thời gian
giám sát 

Tổ giám
sát 

1
    Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên
& Môi trường 

08 giờ 00,
18/9/2018

Tổ 1

02     Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Thuận
08 giờ 00,
18/9/2018

Tổ 2

03
  Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy bộ phận Bệnh viện
Đa khoa tỉnh (thuộc Đảng bộ Sở Y tế) 

14 giờ 00,
18/9/2018

Tổ 1

04
  Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh
ủy

14 giờ 00,
18/9/2018

Tổ 2

05    Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp
08 giờ 00,
19/9/2018

Tổ 1

06
  Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án
ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp

08 giờ 00,
19/9/2018

Tổ 2

07    Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm Xúc tiến
du lịch (Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

14 giờ 00,
19/9/2018

Tổ 1

08
   Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ
việc làm (Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội)

14 giờ 00,
19/9/2018

Tổ 2
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ĐỀ CƯƠNG 
BÁO CÁO PHỤC VỤ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỢT 2/2018

đối với tổ chức đảng
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 107 -KH/ĐUK ngày 31/8/2018 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối )
------

I. Khái quát đặc điểm tình hình của chi bộ 
Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của chi, đảng bộ và những thuận lợi, khó

khăn  trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện có liên quan đến nội dung
giám sát.

II. Kết quả thực hiện
1. Việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể trong việc thực hiện

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)
- Việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa XII) theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 07/02/2017 của
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. 

- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo kế
hoạch đã đề ra; trong đó, tổ chức viết bản cam kết của cá nhân về rèn luyện giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”,” tự chuyển hóa” để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII). 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết và
việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

2. Việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn
đấu của cá nhân năm 2018 

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây
dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cấp
ủy.

- Việc tổ chức đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với
cán bộ, đảng viên và đăng ký cá nhân tự giác làm theo đối với quần chúng gắn với
nội dung chuyên đề năm 2018.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy đối với việc thực hiện học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; đánh giá kết quả
thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên
trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.



5

- Công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng
các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thông qua việc triển
khai, thực hiện chuyên đề năm 2018.

3. Việc thực hiện công tác đảng vụ 
- Việc ghi chép biên bản họp cấp uỷ, biên bản họp chi, đảng bộ;
- Việc theo dõi, ghi chép các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng  và công tác

quản lý, lưu trữ tài liệu, các văn bản liên quan đến hoạt động của chi, đảng bộ.
III. Đánh giá chung về các nội dung được giám sát
- Ưu điểm
- Hạn chế, khuyết điểm
IV. Các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời

gian tới (nếu có).
Nêu những giải pháp cụ thể để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ

chức thực hiện trong thời gian đến.
V. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                              

* Ghi chú: Căn cứ đề cương này, các cấp uỷ làm báo cáo phù hợp với đặc
điểm, tình hình của chi, đảng bộ mình. 



6

ĐỀ CƯƠNG 
BÁO CÁO PHỤC VỤ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỢT 2/2018 

đối với bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 107 -KH/ĐUK ngày 31/8/2018 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối )
-*-

1/ Trách nhiệm cá nhân  cùng  tập  thể  cấp  ủy, chi, đảng bộ trong việc lãnh đạo,
triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên (đối với tổ chức đảng).

2/ Kết quả Người đứng đầu thực hiện kế hoạch hành động cá nhân thực hiện
Nghị quyết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018.

3/ Phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, của chi
bộ và của cá nhân (nếu có) trong thời gian tới. 

4/ Kiến nghị, đề xuất  (nếu có). 
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