
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
                      ĐẢNG UỶ KHỐI  
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
   *                           Bình Thuận, ngày 25 tháng 12 năm 2019  
        Số 15- CTr/ĐUK 

  
 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  
 năm 2020 

------- 
  

 - Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2020; 

- Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa số 02-CTr/ĐUK, ngày 10/4/2019 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chương trình công tác kiểm tra, 

giám sát năm 2020 như sau:  

 I. CÔNG TÁC KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo thực hiện phòng chống 

tham nhũng, lãng phí năm 2019 và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

  - Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối 

- Thời gian kiểm tra: Tháng 02/2020. 

- Tổ chức và phân công thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các tổ 

kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

làm tổ trưởng. 

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy, 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch, đề cương và thành lập tổ 

kiểm tra để triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ 

Đảng ủy. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy chịu trách nhiệm chính về thực hiện cuộc kiểm tra. 
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2. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và triển khai thực hiện 

chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của 

đảng viên và đăng ký cá nhân tu dưỡng, rèn luyện của quần chúng năm 2020; việc 

quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

thực hiện nghị quyết của Trung ương và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 

và của cấp mình. 

- Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối 

- Thời gian kiểm tra: Tháng 8/2020. 

- Tổ chức và phân công thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các tổ 

kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

làm tổ trưởng. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch, đề cương và 

thành lập tổ kiểm tra để triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo 

Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân 

vận Đảng ủy chịu trách nhiệm chính về thực hiện cuộc kiểm tra. 

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT  

- Nội dung giám sát: Giám sát việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban 
Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, chi bộ và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy đảng sau 
đại hội ở cơ sở; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
người quản lý doanh nghiệp; công tác đảng vụ; chế độ sinh hoạt Đảng.  

- Đối tượng giám sát: Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối  

- Thời gian giám sát: Tháng 7/2020. 

- Tổ chức và phân công thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập các tổ 
kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
làm tổ trưởng. 

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 
tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch, đề cương và thành lập tổ 
giám sát để triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả giám sát báo cáo Ban Thường vụ 
Đảng ủy. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy 
chịu trách nhiệm chính về thực hiện cuộc giám sát. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Chương trình này để xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp mình phù hợp với tình hình thực tế 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra) 

trong tháng 02/2020. 

2. Căn cứ vào nội dung kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ có 

thông báo thời gian cụ thể đến từng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám 

sát.  

Trên đây là chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020, yêu cầu các tổ chức đảng trực 

thuộc, Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối tổ chức triển khai thực hiện. 

   

Nơi nhận:                               T/M BAN THƯỜNG VỤ  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,                                 BÍ THƯ  
- Đ/c Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy,                          
- UBKT Tỉnh ủy,                  
- Các ban và Văn phòng Đảng ủy,  
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,  
- Các đ/c Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối,  

- Lưu VP, UBKT (Khánh).                                   Lê Đức Hùng 
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