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    Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. 

       

 Trong thời gian qua, đa số các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ cơ sở đã 

thực hiện khá nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát hàng năm, mang lại hiệu quả tích cực trong việc phòng ngừa, 

phát hiện và khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và 

đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy 

cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm chưa sát, đúng về nội dung, 

chủ thể, đối tượng kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát không có trọng 

tâm, trọng điểm, còn dàn trải, đề ra quá nhiều nội dung kiểm tra, giám sát, không 

phù hợp với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

 Để việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy, ủy 

ban kiểm tra và chi bộ cơ sở đảm bảo quy định và đạt hiệu quả, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

tham khảo các mẫu gửi kèm và đã được đăng trên chuyên mục Sổ tay điện tử tại 

Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng thời 

lưu ý một số vấn đề sau:  

 1. Khi xây dựng kế hoạch, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ cơ sở cần 

căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên, căn cứ 

yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và 

hàng năm; trong đó phải xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp 

tiến hành, phân công cụ thể từng cấp uỷ viên, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở tiến 

hành.  

 2. Đối tượng kiểm tra, giám sát của chi bộ là mọi đảng viên sinh hoạt trong 

chi bộ, không kiểm tra, giám sát đối với chi ủy, tổ đảng; đối tượng kiểm tra, giám 

sát của đảng uỷ cơ sở (hoặc ban thường vụ đảng ủy cơ sở) là chi ủy, chi bộ, đảng 

ủy bộ phận và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.  
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 3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ do chi bộ ký ban hành, không phải 

chi ủy ký ban hành; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở thì do đảng ủy 

cơ sở ký ban hành, không phải ban thường vụ đảng ủy ký ban hành; kế hoạch kiểm 

tra, giám sát của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở do ủy ban kiểm tra ký ban hành, 

không phải đảng ủy cơ sở ký ban hành.   

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ 

cơ sở quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận:         T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,                           PHÓ BÍ THƯ 
- Thường trực Đảng ủy,  
- Lưu VP, UBKT.        
                       
 
 

         Lê Thị Hải Duyên 
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