
                        ĐẢNG ỦY KHỐI                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH         
                    ỦY BAN KIỂM TRA            
                           *                  Bình Thuận, ngày  20  tháng 8 năm 2020           
                  Số  01  - CTr/UBKTĐUK 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I, 

 nhiệm kỳ 2020-2025 
----- 

 

- Căn cứ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, 

giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá đúng việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, việc thực hiện 

đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy, các quy định của 

Trung ương, quy chế của cấp ủy, chi bộ. Đồng thời giúp cấp ủy, tổ chức đảng các 

cấp nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

2. Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát 

huy nhân rộng những nhân tố mới, phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm 

để uốn nắn, khắc phục; qua đó, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn 

kết, thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, công 

khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ và đúng nguyên tắc, phương pháp 

công tác đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước 

hết là các cấp ủy trực thuộc, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ là đảng viên thuộc diện 

cấp ủy quản lý; chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; 
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kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để 

giáo dục, phòng ngừa chung. 

II. CÔNG TÁC THAM MƯU CHO CẤP ỦY THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30, ĐIỀU LỆ ĐẢNG 

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện Chương trình 

công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời tham mưu 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối điều chỉnh, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát vào 

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa cho phù hợp theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy và tình hình thực tế. 

Phối hợp với các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng 

chương trình công tác kiểm tra, giám sát từng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy và 

theo dõi việc tổ chức thực hiện theo phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Chủ động phối hợp các Ban và Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu thực 

hiện hoặc tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy theo 

chương trình hàng năm được phân công. 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 32, ĐIỀU LỆ 

ĐẢNG 

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát 

Tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh, trước hết là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp dưới trực tiếp, các Ban 

của Đảng ủy Khối và đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối quản lý.  

2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

2.1. Nội dung kiểm tra 

2.1.1. Kiểm tra tổ chức đảng 

- Kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành 

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của 

Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành 

nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ 

trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng thực hành 

tiết chống lãng phí; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống 

của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo công tác cán bộ. 

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động, xây dựng tổ chức và đội ngũ 

cán bộ của Ủy ban Kiểm tra cấp dưới. 
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- Kiểm tra việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, 

thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên và việc giải quyết 

khiếu nại kỷ luật đảng, xem xét các vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không 

xử lý hoặc xử lý không đúng với tính chất, mức độ vi phạm; việc chấp hành các 

quyết định, chỉ thị, thông báo của tổ chức đảng cấp trên có liên quan đến việc thi 

hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.  

- Kiểm tra việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính 

của cấp ủy, chi bộ; việc chấp hành và chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới chấp hành các 

chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính của 

Đảng; việc chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng từ; kiểm tra việc thu, 

nộp, quản lý, sử dụng và chấp hành chế độ báo cáo thu, chi đảng phí, sổ sách ghi 

chép theo quy định. 

2.1.2. Kiểm tra đảng viên 

Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm về 

tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm trên các mặt: 

- Việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuân thủ các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên trong từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm người đứng đầu trong 

lãnh đạo, quản lý, điều hành các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của tổ 

chức đảng, cơ quan, đơn vị. 

- Việc chấp hành các quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. 

- Việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống. 

- Việc giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ. 

2.2. Nội dung giám sát 

- Giám sát tổ chức đảng trong việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, 

chi bộ; thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy 

định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được 

làm; trong giải quyết các vụ việc tồn đọng, nổi cộm và đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân; mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành 

tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
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- Giám sát đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối 

quản lý trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị 

quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp 

trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, việc giữ gìn đạo đức, lối sống, về tiêu 

chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và 

chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm theo quy định của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

3. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từng năm 

3.1. Năm 2021 

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). 

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

trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên.  

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên. 

- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên trở lên.  

- Giải quyết trên 80% số vụ tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và 

đảng viên. 

- Xem xét kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý 100% tổ chức đảng và 

đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. 

3.2. Năm 2022 

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). 

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

trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên.  

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên. 

- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên trở lên.  

- Giải quyết trên 80% số vụ tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và 

đảng viên. 

- Xem xét kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý 100% tổ chức đảng và 

đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. 

3.3. Năm 2023 

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). 

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

trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên.  

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên. 
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- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên trở lên.  

- Giải quyết trên 80% số vụ tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và 

đảng viên. 

- Xem xét kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý 100% tổ chức đảng và 

đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. 

3.4. Năm 2024 

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). 

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

trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên.  

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên. 

- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên trở lên.  

- Giải quyết trên 80% số vụ tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và 

đảng viên. 

- Xem xét kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý 100% tổ chức đảng và 

đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. 

3.5. Năm 2025 

- Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). 

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

trong Đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên.  

- Kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng trở lên. 

- Giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên trở lên.  

- Giải quyết trên 80% số vụ tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của tổ chức đảng và 

đảng viên. 

- Xem xét kết luận, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý 100% tổ chức đảng và 

đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng. 

* Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hàng năm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại 

của tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền của Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ Khối; đồng thời xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ 

luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối căn cứ Chương trình công tác 

kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, căn cứ 
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chức năng, nhiệm vụ của mình và yêu cầu công tác xây dựng đảng của Đảng bộ, 

hàng năm có kế hoạch cụ thể, chủ động tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

Khối triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. 

2. Các Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở căn cứ Chương trình này, căn cứ tình 

hình, nhiệm vụ, yêu cầu công tác xây dựng đảng hàng năm của đảng bộ cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch và thực hiện. 

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tùy vào tình hình thực tế, Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy Khối sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung vào Chương trình cho 

phù hợp./.  

 

 
Nơi nhận:                T/M ỦY BAN KIỂM TRA 
- UBKT Tỉnh ủy;                                                          CHỦ NHIỆM 
- Ban Thường vụ Đảng ủy; 
- UBKT Đảng ủy cơ sở; 
- Các đ/c Ủy viên UBKT ĐUK; 
- Lưu VP, UBKT. 
 

         Hoàng Tương 
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