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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA X) 

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Tính đến ngày 30/6/2018, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có 54 tổ chức đảng 

trực thuộc gồm 29 chi bộ cơ sở và 25 đảng bộ cơ sở (trong đó có 05 Đảng bộ bộ 

phận và 164 chi bộ trực thuộc) với 2.835 đảng viên. Từ sau khi có Nghị quyết số 

14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 

thứ 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (gọi tắt Nghị 

quyết Trung 5), công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích 

cực, nhất là về công tác kiểm tra, giám sát. Hầu hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên 

Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị khá cao, nhận 

thức tốt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước nên có nhiều thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5.  

Tuy nhiên, sau mỗi kỳ Đại hội Đảng các văn bản của Đảng về công tác kiểm 

tra, giám sát đều có sự thay đổi, nhân sự cấp ủy các cấp có nhiều biến động nên có 

lúc ảnh hưởng nhất định đến kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám 

sát và kỷ luật của Đảng.  

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho 

hơn 200 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy các chi, đảng 

bộ, chuyên viên chính, trưởng, phó phòng, cán bộ chủ chốt các đoàn thể của các 

Sở, ban, ngành cấp tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối; cấp ủy các chi, đảng bộ đã tổ 

chức quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên ở cấp mình. 

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 5, Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy 

(khóa XI), Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 10/12/2007 để 

triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nâng dần chất lượng công tác 

kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối. 
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III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt và triển khai khá đầy đủ các nghị quyết, 
chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ban hành các 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, sao gửi các văn bản có liên quan để cơ sở nghiên cứu, 
vận dụng thực hiện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đều nhận thức 
đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và 
kỷ luật trong Đảng, nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ 
chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 
của mỗi cấp khá thuận lợi, đảm bảo việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cấp 
trên và sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; những khuyết điểm, sai phạm 
của tổ chức đảng và đảng viên đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh, kiên quyết 
hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ngày càng phát huy tác dụng 
phòng ngừa và phát hiện những vấn đề nổi cộm trong tổ chức đảng và đảng viên, 
đấu tranh làm rõ để khắc phục, xử lý những hạn chê, thiếu sót, sai phạm trong 
Đảng bộ, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ngày càng 
vững mạnh. Vai trò, trách nhiệm của hầu hết cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là người 
đứng đầu cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn, coi công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng.  

Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản về tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (1); thành lập Bộ phận tuyên 
tuyên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy; xây dựng 
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thông báo việc phân công 
người phát ngôn về hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng của Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm công tác 
thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đã xây dựng 
và thường xuyên cập nhật các quy định mới vào Sổ tay điện tử về nghiệp vụ xây 
dựng Đảng cho phù hợp và chuyển tải đến cơ sở đảng trên Website Đảng ủy Khối; 
kịp thời cung cấp, cập nhật và đăng tải các văn bản, các hoạt động của Đảng bộ 
Khối, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát lên Website Đảng ủy Khối, Website 
Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận. Trong những năm qua, chưa có trường hợp vi phạm quy 
định về cung cấp, công bố, lộ lọt bí mật thông tin, kỷ luật phát ngôn về những vụ 
việc trong quá trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng khi chưa được phép của cấp 
ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm 
đúng mức, nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tác dụng nhất là tác dụng ngăn chặn, 
phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng 
vì vậy việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng có lúc, có nơi chưa sâu kỹ. 

                                                
(1) Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 13/10/2009 thực hiện Thông báo số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư 
Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Kế hoạch số 34-
KH/ĐU ngày 13/10/2009 về tuyên truyền phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát. 
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2- Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng  

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật Đảng Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 30/6/2011 

“về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 2011 – 2015” và Nghị 

quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2017 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở với các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.  

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành Chương trình toàn khoá về công tác 

kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020. Hàng năm, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đều ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với các 

tổ chức đảng và đảng viên. Trên cơ sở Chương trình chung, Ban Thường vụ Đảng 

uỷ Khối đã ban hành Chương trình chi tiết về công tác kiểm tra, giám sát của Ban 

Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các ban của Đảng ủy để làm căn cứ thực hiện; đồng 

thời đã phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, các 

Ban Đảng uỷ phụ trách từng đợt kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Ủy 

ban kiểm tra và các ban của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng 

kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp yêu cầu công tác xây dựng Đảng từng năm và 

triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Trong 10 năm qua, căn cứ vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng 

năm Đảng ủy Khối; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ trực thuộc 

đã thực hiện đạt được một số kết quả sau:  

- Về kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề: Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối đã tổ chức 36 cuộc kiểm tra đối với 409 lượt tổ chức đảng và 51 đảng 

viên; 17 cuộc giám sát chuyên đề đối với 135 lượt tổ chức đảng và 63 đảng 

viên; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức 02 đợt 

kiểm tra 12 chi, đảng bộ. Các chi, đảng bộ cơ sở đã kiểm tra 610 lượt tổ chức 

đảng và 542 đảng viên; giám sát chuyên đề 217 tổ chức đảng và 250 đảng viên. 

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu tập 

trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chị thị và các 

quy định của Đảng(2). Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tiến hành giám sát 

                                                
(2) Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 20 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 07 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc xây dựng bổ sung quy chế làm việc, việc thực 
hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc 
thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/02/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo kết nạp đảng viên 
mới; việc xây dựng tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh”; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ 
chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; việc triển khai các văn bản của cấp trên 
về đại hội Đảng và công tác chuẩn bị đại hội Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định 1415-QĐ/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW 
ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định số 47- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp 
hành Trung ương (khoá XI) về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 
03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài 
sản… 
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chuyên đề 17 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và 10 đồng chí là chủ nhiệm UBKT 

đảng ủy cơ sở về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy 

giao. Đồng thời, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 

16 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng(3). Văn phòng Đảng ủy 

Khối đã kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng và cử thành viên tham gia 

các tổ kiểm tra tài chính đảng do Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối thành lập. 

- Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

trong Đảng: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 

đối với 33 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã đề nghị tăng hình thức kỷ luật đối với 03 

đảng viên vì có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng tổ chức đảng không thi 

hành kỷ luật; đồng thời đề nghị tổ chức đảng rút kinh nghiệm nghiêm túc.  

- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã 

tiến hành kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm 

tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra đối với 05 đảng viên. Qua kiểm tra, có 01 tổ chức 

đảng và 05 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nội dung vi phạm: cố ý làm trái; thiếu 

trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ 

luật; quản lý và sử dụng đất đai; vi phạm nguyên tắc tài chính; quy trình bổ nhiệm 

cán bộ; sử dụng tùy tiện con dấu; chưa tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định về 

trình tự, thủ tục giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; có 

hành vi gian dối, lập hồ sơ tai nạn lao động nhằm mục đích chiếm đoạt tiền bảo 

hiểm xã hội....Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham gia với Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 05 đồng chí (01 trường hợp rút 

kinh nghiệm, 04 trường hợp bị xử lý kỷ luật). 

- Về kiểm tra tài chính đảng: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra tài chính 

đảng đối với 52 tổ chức đảng. Qua kiểm tra phát hiện có trường hợp thu, chi đảng 

phí chưa đúng quy định, đã đề nghị truy thu đảng phí của đảng viên với số tiền là 

15.777.000đ và đề nghị xuất toán, thu hồi số tiền 37.578.000 đồng. Qua đó, giúp cơ 

sở phát huy những kết quả đạt được và hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện công 

tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đảm bảo theo quy định. 

- Về giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên: Các cấp uỷ trong Đảng 

bộ Khối luôn chú trọng giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo 

đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo phương châm, nguyên tắc của Đảng. 

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã nhận được 200 đơn, thư tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 68 đơn nặc danh, mạo danh và ký tên nhiều 

người; chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền 

80 đơn; xếp lưu 15 đơn; phải xem xét, giải quyết 37 đơn. Trong 37 trường hợp đã 
                                                
(3) Nội dung kiểm tra, giám sát: công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, việc quán triệt, chỉ đạo việc chuẩn bị và 
tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2020, việc thực hiện công 
tác đảng vụ; việc thực hiện Đề án tăng cường công tác phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, sinh viên. 
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giải quyết có 16 trường hợp tố cáo sai, 07 trường hợp chưa có cơ sở để kết luận, 14 

trường hợp tố cáo đúng và đúng một phần; trong đó đã xử lý kỷ luật 02 đảng viên. 

Nội dung tố cáo: việc thực hiện các chính sách luân chuyển, điều động, tuyển 

dụng, thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức; có biểu hiện bao 

che, trù dập; mất đoàn kết nội bộ; gian lận làm sổ đỏ để tăng diện tích đất; bịa đặt, 

vu khống, xúc phạm người khác và có những việc làm sai trái; quan hệ nam, nữ bất 

chính; làm trái pháp luật trong việc thi hành án và cố ý làm trái quy định của Đảng, 

Nhà nước; để vợ vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm nguyên 

tắc tập trung dân chủ; khai man lý lịch; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên… 

- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 

và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đảm bảo 

thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Trong 10 năm qua, đã giải quyết 

khiếu nại của 11 đảng viên, với kết quả giữ nguyên các hình thức kỷ luật khai trừ 

03 trường hợp, cảnh cáo 01 trường hợp, khiển trách 03 trường hợp; hạ hình thức kỷ 

luật từ cảnh cáo xuống hình thức khiển trách 03 trường hợp và xóa hình thức kỷ 

luật khiển trách 01 trường hợp. 

- Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên: Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Khối đã thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách vì đã có 

vi phạm trong việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về chế độ tổ chức sinh hoạt 

Đảng, đoàn kết nội bộ và việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ 

Đảng. Có 121 đảng viên bị thi hành kỷ luật; trong đó có 37 đồng chí là cấp uỷ viên 

các cấp. Đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 79 đồng chí; 

cảnh cáo 27 đồng chí; cách chức 06 đồng chí, khai trừ 09 đồng chí (có 05 trường 

hợp bị hình phạt tù giam). Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 17 đồng 

chí do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xử lý, 37 đồng chí 

do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Khối xử lý và 67 

đồng chí do cơ sở xử lý. Nội dung vi phạm: Sử dụng văn bằng không hợp pháp, sử 

dụng tùy tiện con dấu, vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hoá gia đình, chưa 

làm tốt công tác giáo dục để con vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm, buông lỏng 

quản lý, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, 

công tác giải toả đền bù, tham ô tài sản, giả mạo giấy tờ, vô tổ chức, vô kỷ luật, vi 

phạm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thiếu trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc tài chính, tự ý đi nước ngoài 

không báo cáo với tổ chức, vi phạm phẩm chất, lối sống; kê khai lý lịch không trung 

thực; những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật của Nhà nước, vi 

phạm nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử của cơ quan; vi phạm các quy định về kê 

khai tài sản; thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về xét xử, Chỉ thị 27-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Ngoài ra, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đã 

ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 03 đảng viên theo đề nghị của 

cơ quan cảnh sát điều tra (trong đó có 01 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc).  
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Những kết quả nêu trên đã làm rõ hơn vai trò, hiệu lực, hiệu quả của công 

tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có tác động tích 

cực đến nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. 

Nhờ tăng cường và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nên việc chấp hành 

các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước được thực hiện tốt hơn, 

hạn chế sai phạm. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, 

đơn vị; tích cực tham gia việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” gắn với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; phát hiện 

và xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng chưa kịp thời triển khai 

công tác kiểm tra, giám sát, còn lúng túng về quy trình, phương pháp kiểm tra, giám 

sát, nhất là công tác giám sát; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc 

kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, tinh thần tự phê bình và phê bình của 

một số tổ chức đảng chưa cao nên việc tự phát hiện vi phạm từ cơ sở còn hạn chế. 

3- Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối căn cứ vào các quy chế, 

quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của 

Trung ương, của Tỉnh đã ban hành đầy đủ để thực hiện và hướng dẫn cho cơ sở thực 

hiện đảm bảo các nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng(4). Cấp ủy, uỷ ban kiểm 

tra đảng ủy cơ sở vận dụng và thực hiện tương đối đảm bảo quy định, quy trình, góp 

phần vào việc ngăn ngừa, xử lý những vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà 

nước ngày một tốt hơn. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám 

sát và kỷ luật Đảng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã thực hiện đúng 

nguyên tắc và chặt chẽ về quy trình, thủ tục; phối hợp tốt với cấp ủy, ủy ban kiểm tra 

đảng ủy cơ sở tạo được sự thống nhất trong giải quyết công việc, cũng như các vấn 

đề mới phát sinh liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên theo phân cấp quản lý.  

                                                
(4) Đã ban hành: Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015, 2015 – 2020; Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Khối; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
kiểm tra, giám sát; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết đơn tố cáo và kỷ luật Đảng; 
Quy định về tổ chức, hoạt động tổ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy; Quy định về việc cung cấp thông 
tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật Đảng; Hướng dẫn thực hiện chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 
ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định trách nhiệm của các ban Đảng uỷ tham gia giải quyết khiếu nại kỷ 
luật đảng thuộc thẩm quyền của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, 
tiếp đảng viên và công dân của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. Ngoài ra, để việc quản lý, khai thác 
hồ sơ kiểm tra, giám sát được chặt chẽ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Quy chế quản lý, khai thác hồ sơ kiểm 
tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. ban hành bộ mẫu các văn bản 
nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng dùng cho các tổ chức đảng ở cơ sở; ban hành các 
quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và kỷ luật đảng của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối… 
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 4- Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra và tăng cường 
cán bộ kiểm tra các cấp 

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối luôn thực hiện đảm bảo theo quy định của 
Trung ương, của Tỉnh về số lượng, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp; kịp thời kiện 
toàn, bổ sung nhân sự của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và cơ sở để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên trách tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Khối ít biến động, trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện 
việc điều động cán bộ từ cơ quan Ủy ban kiểm tra sang các ban đảng cùng cấp và 
ngược lại đối với 03 trường hợp; đã cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
02 đồng chí, lý luận chính trị 04 đồng chí; tham gia học các lớp bồi dưỡng nghiệp 
vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do cấp trên tổ chức.  

 Hiện nay, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối có 7/7 ủy viên, trong đó có 02 
chuyên trách và 05 đồng chí là ủy viên kiêm nhiệm. Cơ quan Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy Khối hiện có 02 đồng chí (Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm). Đảng bộ Khối 
có 25 UBKT Đảng ủy cơ sở, gồm 82 đồng chí ủy viên, 29 chi bộ cơ sở đều phân 
công 01 đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng của đội 
ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng được nâng lên, đều đủ chuẩn về trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và lý luận chính trị… 

Nhìn chung, Đảng bộ Khối đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
kiểm tra đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là cán bộ chuyên trách; làm tốt công 
tác bố trí, điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đến nay, chưa 
phát hiện trường hợp nào lợi dụng vị trí công tác để làm sai chức trách, nhiệm vụ 
được giao. Kịp thời giải quyết các chế độ đãi ngộ, phụ cấp nghề theo quy định của 
Trung ương để cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ủy Khối yên tâm công tác.  

 5- Đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc 
cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
Đảng ủy Khối đã quan tâm đầu tư khá đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện làm 
việc như máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính…cho cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng 
ủy Khối. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính 
trong công tác xây dựng Đảng thông qua Website của Đảng ủy Khối, mạng dùng 
chung giữa Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. 

 6- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật Đảng 

Hàng năm, từ Đảng ủy Khối đến cơ sở đều lồng ghép việc sơ kết, tổng kết 
công tác kiểm tra, giám sát vào tổng kết công tác xây dựng Đảng để đánh giá tình 
hình, khen thưởng những cá nhân, tổ chức đảng có thành tích trong công tác kiểm 
tra, giám sát và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với đặc điểm tình hình của 
Đảng bộ. 
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IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1- Đánh giá chung 

1.1. Về ưu điểm  

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ đã có nhận thức đúng và chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong 

Đảng ngày càng nền nếp, chất lượng và hiệu quả, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung 

ương 5 (khóa X) và Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy (khóa XI). Hàng 

năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản hướng dẫn cho các cơ sở đảng 

nghiên cứu vận dụng, thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đã đề ra. Phát hiện 

và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong tổ chức đảng và đảng 

viên; xử lý các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo công khai, khách 

quan, chính xác, góp phần giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, 

thoái hoá và vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

* Nguyên nhân đạt được những ưu điểm  

- Các văn bản của cấp trên ngày càng đầy đủ, sát hợp với tình hình thực tiễn. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát thường 

xuyên của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

trong Đảng từng bước được các cấp ủy quan tâm hơn.  

1.2. Về khuyết điểm, hạn chế  

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh 

nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; việc kiến nghị, phối hợp 

các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vụ việc tồn đọng, nổi cộm ở cơ sở 

có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Điều lệ Đảng 

và các Quyết định, Quy định, Hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát 

trong Đảng bộ có lúc, có nơi chưa sâu kỹ, chưa thường xuyên. Việc thực hiện các 

quy chế, quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

trong Đảng của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đôi khi còn lúng túng, thiếu 

chủ động; việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên còn ít, nhất là đảng 

viên giữ cương vị chủ chốt hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng; tinh thần đấu tranh 

tự phê bình và phê bình ở một số chi, đảng bộ có mặt còn hạn chế.  

*  Nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế  

- Sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với các ngành chức năng có 

lúc, có việc chưa chặt chẽ.   
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- Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa quan tâm đúng mức, chưa đầu 

tư nghiên cứu sâu kỹ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; việc 

quản lý, nắm bắt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một số nơi lỏng 

lẻo, hiệu quả thấp. 

- Một số cán bộ làm công tác kiểm tra thiếu kinh nghiệm, chưa đầu tư đúng 

mức cho nghiên cứu các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát. 

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng một 

số cấp ủy, đảng viên còn ngại va chạm, nể nang. 

2- Một số kinh nghiệm rút ra  

Trên cơ sở những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác 

kiểm tra, giám sát, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau: 

- Các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nắm vững Điều lệ 

Đảng và tổ chức  quán triệt sâu kỹ các nghị quyết, quyết định, quy định, hướng 

dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đầu năm và 

căn cứ vào đó để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. 

Chú trọng kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục hạn chế, thiếu sót đã được kết luận 

sau các cuộc kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 

khắc phục triệt để những vi phạm và yếu kém tồn tại. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện tốt việc phân 

công, quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt chế độ tự 

phê bình và phê bình. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 

- Phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị, 

không ngừng học tập, trau dồi kiến thức trên các lĩnh vực, nắm bắt kịp thời những 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI 

I- PHƯƠNG HƯỚNG  

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 

ương (khóa X) trong Đảng bộ Khối. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với 

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng tiếp 

tục kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu tổ chức cơ sở 

đảng. Tập trung chỉ đạo, giải quyết triệt để, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý 

nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.  

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu kỹ nghị quyết, chỉ thị và các 

văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến cán bộ, đảng viên để hiểu rõ 

và thực hiện đúng; tổ chức tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng nhằm nâng cao 

nhận thức về hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.  

2. Hàng năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát. Trong đó phải xác định rõ nội dung, đối 

tượng, thời gian, phương pháp tiến hành, phân công từng cấp ủy viên phụ trách các 

cuộc kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu 

tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Chủ động giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng 

và đảng viên theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các 

trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. 

3. Các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ủy ban kiểm tra. 

Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khi có thay đổi. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. 

4. Phân công các cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách dự sinh hoạt chi bộ, sinh 

hoạt cấp ủy thuộc phạm vi quản lý, thông qua đó tăng cường giám sát thường xuyên 

việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng của các 

cấp ủy, chi bộ trực thuộc. 

5. Cấp ủy các cấp, chi bộ tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, 

đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, góp phần thực hiện 

có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./. 

  
Nơi nhận:         T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- BTV Tỉnh ủy (báo cáo),        PHÓ BÍ THƯ 
- UBKT Tỉnh ủy (báo cáo),  
- Các chi, đảng bộ trực thuộc (qua mạng), 
- Các Ban Đảng ủy Khối (qua mạng), 
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối; 
- Lưu VP, UBKT. (u - 12b)         

 Võ Duy Quý 
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