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  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÔNG TÁC 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC BAN ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Chương trình số 15-CTr/ĐUK, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

----- 
 

Tháng 
kiểm 
tra, 

giám 
sát 

Ban tham mưu 
KH, đề cương, 
thành lập tổ và 
tổng hợp kết 
quả KT, GS 

Thường trực, 
UV BTV,  ban 

chịu trách nhiệm 
chính 

Nội dung kiểm tra, giám sát 
 

Mốc thời 
gian  

 
Đơn vị được kiểm tra, giám sát 

 

Tháng 

02 
 
 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng ủy 

Khối 

Ban Thường 

vụ, trực tiếp là 

đồng chí Ủy 

viên Ban 

Thường vụ, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra 

Đảng ủy  

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.  

Từ khi 

có các 

văn bản 

đến thời 

điểm 

kiểm tra 

- Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 

- Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng; 

- Đảng ủy Sở Xây dựng; 

- Đảng ủy Sở Y tế; 

- Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Đảng ủy Cục Thuế tỉnh;  

- Đảng ủy Kho bạc Nhà nước; 

- Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận; 

- Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; 

- Đảng ủy Viễn thông Bình Thuận; 

- Đảng ủy Bưu điện tỉnh. 
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Tháng 
kiểm 
tra, 

giám 
sát 

Ban tham mưu 
KH, đề cương, 
thành lập tổ và 
tổng hợp kết 
quả KT, GS 

Thường trực, 
UV BTV,  ban 

chịu trách nhiệm 
chính 

Nội dung 
 

Mốc thời 
gian  

 
Đơn vị được kiểm tra, giám sát 

 

 

Tháng  

7 

 

Ban Tổ chức  

Đảng ủy  

Ban Thường 

vụ, trực tiếp là 

đồng chí Ủy 

viên Ban 

Thường vụ, 

Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy 

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.  

Từ sau 

đại hội 

chi, đảng 

bộ đến 

thời 

điểm 

thông 

báo giám 

sát.  

- Đảng ủy Sở Tài chính; 

- Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; 

- Chi bộ Cục Thống kê;  

- Chi bộ Tỉnh Đoàn; 

- Chi bộ Sở Tư pháp; 

- Chi bộ Hội Nông dân tỉnh; 

- Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã VN – CNBT; 

- Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân Thọ. 

Tháng 

8 

Ban Tuyên 

giáo – Dân 

vận Đảng ủy  

Ban Thường 

vụ, trực tiếp là 

đồng chí Ủy 

viên Ban 

Thường vụ, 

Trưởng Ban 

Tuyên giáo – 

Dân vận Đảng 

ủy 

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 tưỡng, 

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. 

Từ đầu 

năm 

2020 đến 

thời 

điểm 

kiểm tra 

- Đảng ủy Sở Công thương; 

- Đảng ủy Báo Bình Thuận; 

- Đảng ủy Công ty CP May XK Phan Thiết; 

- Đảng ủy Bệnh viện An Phước; 

- Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Chi bộ Ngân hàng Nhà nước; 

- Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Chi bộ Hội Đông y tỉnh; 

- Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 
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Tháng 
kiểm 
tra, 

giám 
sát 

Ban tham mưu 
KH, đề cương, 
thành lập tổ và 
tổng hợp kết 
quả KT, GS 

Thường trực, 
UV BTV,  ban 

chịu trách nhiệm 
chính 

Nội dung 
 

Mốc thời 
gian  

 
Đơn vị được kiểm tra, giám sát 

Tháng 

8 

Văn phòng  

Đảng ủy 

 

Văn phòng 

Đảng ủy, trực 

tiếp là đồng chí 

Chánh Văn 

phòng Đảng ủy 

 

Kiểm tra tài chính Đảng 

 Từ đầu 

năm 

2019 đến 

hết tháng 

6/2020 

 

- Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương CN Bình Thuận; 

- Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội BT; 

- Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển;  

- Chi bộ Công ty TNHH ĐTKDBĐS Phú Thịnh. 
 

Tháng 

9  

BCĐ Quy 

chế dân chủ 

Đảng ủy 

Khối  

BCĐ Quy chế 
dân chủ Đảng 
ủy Khối, trực 

tiếp là đồng chí 
Trưởng BCĐ 
QCDC Đảng 

ủy Khối 

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở.   

 

Từ đầu 

năm 

2020 đến 

thời 

điểm 

kiểm tra 

 

- Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su BT; 

- Chi bộ Công ty cổ phần In và Bao bì; 

- Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương VN- 
CN Bình Thuận; 

- Chi bộ Công ty Bảo việt Bình Thuận; 

- Chi bộ Ban Quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân; 

- Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển.  
 

Tháng 

9 

Ban Tổ chức 

Đảng ủy  

Ban Tổ chức 

Đảng ủy, trực 

tiếp là đồng chí 

Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy 

Kiểm tra chế độ sinh hoạt Đảng; công 

tác đảng vụ; công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ và tạo nguồn phát triển đảng 

viên. 

Từ đầu 

năm 

2019 đến 

thời 

điểm 

kiểm tra 

- Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh;  

- Chi bộ Ban Dân tộc; 

- Chi bộ Thanh tra tỉnh; 

- Chi bộ NgH TMCP Sài gòn Công thương;  
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Tháng 
kiểm 
tra, 

giám 
sát 

Ban tham mưu 
KH, đề cương, 
thành lập tổ và 
tổng hợp kết 
quả KT, GS 

Thường trực, 
UV BTV,  ban 

chịu trách nhiệm 
chính 

Nội dung 
 

Mốc thời 
gian  

 
Đơn vị được kiểm tra, giám sát 

Tháng 

10 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng ủy 

 

Ủy ban Kiểm 

tra, trực tiếp là 

đồng chí Chủ 

nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng 

ủy  

Giám sát Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ 

sở trong việc thực hiện Điều 32, Điều 

lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. 

Từ đầu 

năm 2020 

đến thời 

điểm 

thông báo 

giám sát 

- UBKT Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- UBKT Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- UBKT Đảng ủy Sở Nội vụ; 

- UBKT Đảng ủy Công ty CP Rạng Đông; 

- UBKT Đảng ủy Công ty CP Cấp thoát nước; 

- UBKT Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết; 

* Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nêu trên. 

Tháng  

10 

Ban Tuyên 

giáo 

Đảng ủy 

 

Ban Tuyên 

giáo - Dân vận, 

trực tiếp là 

đồng chí  

Trưởng Ban 

Tuyên giáo- 

Dân vận Đảng 

ủy 

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện Chuyên đề năm 2020;  

kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện, phấn đấu của người đứng đầu.   

- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, 

thù địch trong tình hình mới”. 

Từ đầu 

năm 2020 

đến thời 

điểm 

kiểm tra 

- Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thủy lợi; 

- Đảng ủy Cục Quản lý thị trường; 

- Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- Chi bộ Công ty Bảo Minh Bình Thuận.                              

Tháng  

11 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng ủy 

 

Ủy ban Kiểm 

tra, trực tiếp là 

đồng chí Chủ 

nhiệm Ủy ban 

kiểm tra Đảng 

ủy  

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

trong Đảng.  

- Kiểm tra tài chính đảng. 
 

Từ đầu 

năm 2019 

đến thời 

điểm 

kiểm tra 

- Đảng ủy Trường Chính trị; 

- Chi bộ Ban QLDAĐTXD công trình DD và CN; 

- Chi bộ Công ty TNHH May Thuận Tiến; 

- ĐUBP Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Đảng bộ 
Sở Y tế); 

- Chi bộ 5 (thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh); 

- Chi bộ Chuyên môn (Đảng bộ Sở Giáo dục và ĐT). 

 



5 
 
 


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2019-12-25T12:29:24+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh<DUDCDQTC1@DUDCD> đã ký lên văn bản này!




