
                  Mẫu Báo cáo dành cho chi bộ cơ sở 
 

                ĐẢNG BỘ KHỐI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH              
          CHI BỘ ...................................................... 
                              *                                      Bình Thuận, ngày    tháng 11 năm 2020 
                  Số        - BC/CB 
 
  BÁO CÁO 

công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng  
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 - 25/11/2020) 

----- 

 

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công 

tác kiểm tra, giám sát (nêu rõ các văn bản, hình thức, tỷ lệ đảng viên được quán 

triệt) 

2- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 (nêu rõ số, ngày, 

tháng, năm ban hành kế hoạch). 

3- Việc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ. 

-  Tổng số cuộc kiểm tra đã được tổ chức so với kế hoạch đầu năm? (mỗi kế 

hoạch kiểm tra được tính là 01 cuộc).Tổng số đảng viên được kiểm tra? Nội dung 

kiểm tra? 

- Tổng số cuộc giám sát chuyên đề đã được tổ chức so với kế hoạch đầu 

năm? (mỗi kế hoạch giám sát được tính là 01 cuộc).Tổng số đảng viên được giám 

sát? Nội dung giám sát? 

- Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (đảm bảo, chưa đảm bảo, lý do). 

- Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên (bao nhiêu đảng viên, nội dung). 

4- Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên. (nêu rõ 

những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của chi bộ) 

4.1- Về đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

Số đơn tố cáo đã nhận? số đơn kiến nghị, phản ánh đã nhận? (kể cả đơn giấu 

tên hoặc nơi khác chuyển đến). Nội dung đơn? 

 Số đảng viên bị tố cáo, kiến nghị, phản ánh? 

 Số đơn phải giải quyết? 
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Số đơn đã giải quyết xong. Kết quả giải quyết (nêu rõ tố cáo đúng có vi 

phạm đến mức phải xử lý kỷ luật hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải 

xử lý kỷ luật hoặc tố cáo sai). 

Nội dung tập trung vào những vấn đề gì? 

4.2- Về đơn khiếu nại kỷ luật đảng. 

5- Việc thi hành kỷ luật đảng viên 

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng, đoàn thể, chính quyền (ghi rõ tên 

đảng viên bị kỷ luật, thời gian, hình thức, nội dung kỷ luật, cấp ra quyết định kỷ 

luật). 

6- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1- Ưu điểm 

2- Khuyết điểm 

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 

Nơi nhận:                                                                               T/M CHI BỘ 
- Đảng ủy Khối (b/c),                                                               BÍ THƯ HOẶC PHÓ BÍ THƯ      
- …………………….……….                                                               
- …………………….……….                       
- Lưu CB. 
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          Mẫu Báo cáo dành cho đảng bộ cơ sở 

          
                  ĐẢNG BỘ KHỐI                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH              
       ĐẢNG ỦY ......................................................... 
                              *                                     Bình Thuận, ngày     tháng 11 năm 2020 
                 Số    - BC/ĐU 
 
  BÁO CÁO 

công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng  
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 – 25/11/2020) 

----- 

 

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công 

tác kiểm tra, giám sát (nêu rõ các văn bản, hình thức, tỷ lệ đảng viên được quán 

triệt) 

2- Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 

- Đảng ủy 

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. 

3- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. 

3.1- Đảng ủy (Ban Thường vụ) 

- Tổng số cuộc kiểm tra đã được tổ chức? (mỗi kế hoạch kiểm tra được tính 

là 01 cuộc).Tổng số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra? Nội dung kiểm tra? 

- Tổng số cuộc giám sát chuyên đề đã được tổ chức? (mỗi kế hoạch giám sát 

được tính là 01 cuộc). Tổng số tổ chức đảng, đảng viên được giám sát? Nội dung 

giám sát?  

- Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (đảm bảo, chưa đảm bảo, lý do). 

- Việc giám sát thường xuyên (bao nhiêu tổ chức đảng, đảng viên, nội 

dung). 

3.2- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. 

- Tổng số cuộc kiểm tra đã được tổ chức so với kế hoạch đầu năm? (mỗi kế 

hoạch kiểm tra được tính là 01 cuộc).Tổng số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm 

tra? Nội dung kiểm tra?  
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- Tổng số cuộc giám sát chuyên đề đã được tổ chức so với kế hoạch đầu 

năm? (mỗi kế hoạch giám sát được tính là 01 cuộc). Tổng số tổ chức đảng, đảng 

viên được giám sát? Nội dung giám sát?  

4- Việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức 

đảng và đảng viên (chỉ nêu những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ 

chức đảng) 

4.1- Về đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

Số đơn tố cáo đã nhận? số đơn kiến nghị, phản ánh đã nhận? (kể cả đơn giấu 

tên hoặc nơi khác chuyển đến). Nội dung đơn. 

 Số tổ chức đảng bị tố cáo, kiến nghị, phản ánh? số đảng viên bị tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh? 

Số đơn phải giải quyết? 

Số đơn đã giải quyết xong đối với ……..… tổ chức đảng, đối với …….…… đảng 

viên. Kết quả giải quyết (nêu rõ tố cáo đúng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 

hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật hoặc tố cáo sai). 

Nội dung tập trung vào những vấn đề gì? 

4.2- Về đơn khiếu nại kỷ luật đảng. 

5- Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên 

5.1- Số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật (ghi rõ tên tổ chức đảng bị kỷ luật, 

thời gian, hình thức, nội dung kỷ luật, cấp ra quyết định kỷ luật). 

5.2- Số đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng, đoàn thể, chính quyền (ghi rõ 

tên đảng viên bị kỷ luật, thời gian, hình thức, nội dung kỷ luật, cấp ra quyết định kỷ 

luật). 

6- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1- Ưu điểm 

2- Khuyết điểm 

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 
Nơi nhận:                                                                               T/M ĐẢNG ỦY 
- Đảng ủy Khối (b/c),                                                               BÍ THƯ HOẶC PHÓ BÍ THƯ      
- ……..………..………..…                                                               
- ……..………..………..…                       
- Lưu ĐU. 

 



 5 

 

 

 


