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CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI KHÓA VII 
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  
----- 

 

 I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ 
LUẬT TRONG ĐẢNG THỜI GIAN QUA 

 Trong nhiệm kỳ qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở đã bám sát những 
nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 30/6/2011 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối “về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giai đoạn 2011 
– 2015” để triển khai thực hiện. Qua đó, Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã triển khai, 
quán triệt và thực hiện khá đầy đủ và kịp thời các văn bản của tổ chức đảng cấp trên 
về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo nguyên tắc, 
phương châm của Đảng. Phương pháp tiến hành, hình thức, nội dung kiểm tra, giám 
sát từng bước có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được 
nâng lên và đi vào nền nếp, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ. Kết quả 
trên đã góp phần vào việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, giúp các cấp ủy đảng đánh giá 
sát, đúng hơn tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; chủ động 
phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu 
công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát trong Đảng bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là:  

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa 
đạt yêu cầu, nhất là trong xác định nội dung, đối tượng để thực hiện kiểm tra, giám 
sát. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa cao, nhiều 
nơi chưa tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề. Việc nắm bắt tình hình, phát hiện 
dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. 

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo ở một số tổ chức đảng còn chậm, có vụ việc 
kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng và tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên, quần chúng. Hầu hết uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở chỉ thực hiện 
nhiệm vụ tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chưa thực hiện đảm bảo 
nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. 

 Nguyên nhân hạn chế: 

Việc chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và sự hướng dẫn 
nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối có lúc, có nơi chưa 
kịp thời; các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thật sự chủ động trong 
công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị mình. 
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Công tác phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với tổ chức đảng trong giải 
quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên có nơi chưa được chú trọng, phối 
hợp chưa chặt chẽ. 

Một số cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra chưa dành thời gian đầu tư nghiên cứu các 
quy chế, quy định và hướng dẫn về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
trong Đảng nên trong tổ chức thực hiện còn lúng túng.  

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

 1. Mục tiêu 

 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, giữ vững 
kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

 Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; 
phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục và xử lý nghiêm 
minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tiến 
hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng các nguyên 
tắc, phương pháp, quy trình, quy định của Đảng. 

 2. Chỉ tiêu  

- 100% đảng viên được nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng về công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

- Hàng năm, 100% tổ chức đảng ở cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch 
kiểm tra, giám sát. 

- Hàng năm, 100% tổ chức đảng cấp dưới được tổ chức đảng cấp trên kiểm 
tra hoặc giám sát.  

- Giải quyết 100% đơn thư, khiếu nại tố cáo trong Đảng; xử lý kỷ luật kịp 
thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng 

- Hàng năm, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và phấn đấu 
thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. 

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng 

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng; 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 tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt 
động kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật của Đảng.  

Cấp ủy, bí thư đảng ủy, chi bộ phải nắm vững đường lối, quan điểm, nghị 
quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật đảng.  
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Cấp ủy viên các cấp, ủy viên ủy ban kiểm tra phải tham gia các lớp tập huấn 
về công tác kiểm tra, giám sát do cấp trên tổ chức.  

2. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ 
chức đảng cấp dưới, tự kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng cấp mình; giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảm bảo quy định của Đảng 

 Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế 
hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời 
gian, phương pháp tiến hành, phân công từng cấp ủy viên phụ trách; trước hết là 
những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán 
bộ, công tác phòng, chống tham nhũng. 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. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 

 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. 
Cùng với việc quy hoạch nhân sự cấp ủy cho mỗi kỳ Đại hội, cấp ủy cơ sở cần quy 
hoạch nhân sự ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

 Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở phải chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và 
triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy 
và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.  

 Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 
Điều lệ Đảng; trong đó, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp 
và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với thanh tra sở, ngành trong việc thực 
hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. 

4. Gắn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với việc đánh giá chất 
lượng và khen thưởng tổ chức đảng hàng năm  

 Đưa kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí 
xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng hàng năm vì kiểm tra, giám sát được xác định là 
những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ vào Nghị quyết này hàng năm chỉ 
đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và 
triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát. 

2. UBKT Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 
Khối tham mưu tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quy định của 
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Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ; phối hợp 
với các ban Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo 
cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết quả tổ chức thực 
hiện Nghị quyết này. 

3. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
bổ sung kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vào tiêu chí xếp loại và khen 
thưởng tổ chức đảng hàng năm. 

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc hàng năm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 
thật cụ thể để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 
luật của Đảng, đảm bảo các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. 

5. Định kỳ 6 tháng, năm thực hiện sơ kết, tổng kết công tác tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong dịp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và 
tổng kết công tác cuối năm của tổ chức đảng./. 

  

 Nơi nhận:                        T/M ĐẢNG ỦY 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);            BÍ THƯ 
- UBKT Tỉnh ủy (báo cáo);     
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Các UBKT đảng ủy cơ sở; 
- Các Ban của Đảng ủy;                                                                  (Đã ký và đóng dấu)                           
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối;                                                     
- Các đ/c UV UBKT Đảng ủy Khối; 
- Lưu VP, UBKT. 

                    Lê Đức Hùng  


