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----- 
 

Trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các 

cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Việc 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật của Đảng được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong 

nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Các quy định, quy chế, quy trình 

về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp 

thời, đồng bộ. Việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

có sự chuyển biến rõ rệt về số lượng, chất lượng, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức 

đảng với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. UBKT các cấp thực 

hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; nhiệm vụ trọng 

tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. 

Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được xử lý kỷ luật cơ bản đảm bảo phương 

hướng, phương châm, công minh, chính xác, kịp thời, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, 

góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong 

Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng 

Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, người 

đứng đầu cấp ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ 

chức đảng, UBKT chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa UBKT 

với một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát chưa 

thường xuyên. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn 

tình trạng nhẹ trên, nặng dưới, một số trường hợp xử lý kỷ luật chưa tương xứng 

với tính chất, mức độ, tác hại của hành vi vi phạm. Việc công khai kết luận kiểm 

tra, giám sát và quyết định kỷ luật của Đảng có lúc chưa kịp thời. 

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan, song chủ 

yếu vẫn là do các nguyên nhân chủ quan, đó là: Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp 
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ủy chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật của Đảng. Tình trạng chấp hành kỷ luật trong Đảng của một số tổ 

chức đảng và đảng viên chưa nghiêm; tính chiến đấu, bản lĩnh chính trị, tinh thần 

tự phê bình, phê bình của một số tổ chức đảng và một bộ phận đảng viên còn yếu. 

Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công 

tác kiểm tra đảm bảo tính kế thừa và phát triển lâu dài; chế độ, chính sách đối với 

cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Dự báo trong thời gian đến, tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên 

tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng, tinh vi, phạm vi rộng và xuất hiện những nội 

dung vi phạm mới, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực… sẽ là 

khó khăn, trở lực lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, 

UBKT các cấp. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật của Đảng cần phải được tăng cường với nhận thức mới, quyết liệt, 

mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và quyết tâm chính trị cao. 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng 

phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường 

xuyên tự kiểm tra, giám sát. 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 

của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống 

chính trị và vai trò giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để 

phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để 

phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng 

viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi 

phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, vi phạm trở thành tội 

phạm. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật kịp 

thời, nghiêm minh để răn đe và giáo dục. 

- Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng 

viên. Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân 

công của tổ chức đảng có thẩm quyền. 

- Tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp 

kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, 

khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. 

- Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và 

đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ. 
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2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

- Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của cấp 

ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với 

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, 

tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, sự đoàn 

kết, thống nhất trong Đảng bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững 

kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XXII. 

- Thường xuyên nắm chắc, toàn diện tình hình hoạt động của tổ chức đảng, 

đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý, đánh giá chính xác nhận thức, năng lực lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 

đảng viên; kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, chấn chỉnh, xử 

lý theo quy định. 

- Xây dựng tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp đảm bảo số 

lượng, chất lượng và cơ cấu; đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo phẩm chất chính trị, 

đạo đức, bản lĩnh, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức quán triệt, học tập, tuyên 

truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công 

tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

- 100% cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp ban hành quy chế làm việc đảm 

bảo đúng quy định của Đảng; kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp 

trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thành văn bản phù hợp để 

lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất triển khai thực hiện 

- Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp 

ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt hiệu 

quả; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ban hành và thực hiện tốt 

chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm. 
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- 100% các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng 

chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách và tổ chức thực 

hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Phấn đấu 100% dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên 

được phát hiện phải được kiểm tra, kết luận. 

- 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được cấp ủy, tổ chức đảng, 

UBKT các cấp giải quyết đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

- Trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 100% cấp ủy và UBKT các 

huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; UBKT cấp huyện và cấp cơ sở kiểm tra 

trên 50% cấp ủy, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi 

hành kỷ luật của Đảng; UBKT các cấp ít nhất 01 lần kiểm tra tài chính đảng cơ 

quan tài chính cấp ủy cùng cấp. 

- 100% tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được xử lý công minh, chính xác, 

kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật về Đảng với kỷ luật về hành chính, đoàn thể. 

- Đến năm 2023, 100% UBKT cấp cơ sở trở lên đảm bảo số lượng theo đề 

án nhân sự đã được phê duyệt; 100% cơ quan UBKT cấp huyện trở lên đủ biên chế 

theo đề án vị trí việc làm. Đến năm 2024, 100% ủy viên UBKT cấp cơ sở trở lên 

đạt chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và 

quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng 

viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 

Đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, học tập, phổ biến các quy định của 

Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao hơn nữa nhận 

thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.  

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 

Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức thích hợp; chú trọng 

nhân rộng các nhân tố điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; rà 

soát, tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục, phát hành sách, báo, tin, bài về 

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

Kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những vụ, việc mà cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân quan tâm để phát huy tối đa hiệu quả, tác dụng trong phòng ngừa, giáo 

dục, răn đe, cảnh tỉnh các vi phạm có thể xảy ra, tạo đồng thuận và hiệu ứng tốt 

trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước.  
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2. Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về lãnh đạo, 

chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm giữ 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện 

Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 

các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 

của Đảng đảm bảo khoa học, thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và khả thi. Chú trọng 

đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kịp thời phát hiện từ 

sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.  

Ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các 

cấp đảm bảo quy định và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, xây dựng, ban hành hệ 

thống biểu mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức 

đảng, UBKT từng cấp. 

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật 

của Đảng 

Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp xây dựng 

chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng 

chéo, trùng lắp nhưng không bỏ sót, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hoạt động giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề. Tập trung kiểm 

tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn, lĩnh 

vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề mới, phát sinh bức xúc nổi cộm, dư luận xã 

hội quan tâm.  

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ 

sớm những vấn đề phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. 

Qua giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì cấp 

ủy, tổ chức đảng kịp thời chuyển UBKT để kiểm tra, xử lý. 

UBKT các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 

theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành; chủ động, tích cực tham mưu, giúp 

cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. UBKT cấp trên tăng 

cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp 

dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.  

Chủ động, tích cực, quyết liệt trong kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng 

viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp 

và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp ủy cùng cấp quản lý; khi cần 

thiết, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện tổ 

chức đảng cấp dưới quản lý, khắc phục tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “trên 

nóng, dưới lạnh”.  
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Tập trung kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư 

luận xã hội quan tâm; những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Kinh tế, 

tài chính; đầu tư công, xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản; hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

đặc biệt là công tác cán bộ. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, phát hiện có dấu 

hiệu tham nhũng thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra, không chờ kết thúc cuộc 

kiểm tra, giám sát.  

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch 

kiểm tra, giám sát ở từng lĩnh vực chuyên môn theo đúng quy định của Điều lệ 

Đảng và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nguyên tắc, quy trình, 

thủ tục.  

Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng 

viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, 

khuyết điểm của đảng viên từ khi mới manh nha để chủ động phòng ngừa, ngăn 

chặn xảy ra vi phạm trong nội bộ, ngay tại cơ sở. 

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kết luận rõ 

ràng, minh bạch, công tâm, khách quan; đánh giá đúng ưu điểm, nhân tố mới, tích 

cực của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, 

cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. 

Đồng thời, xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức 

đảng, đảng viên vi phạm, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, mọi đảng viên 

đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nội 

dung kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát và quyết định kỷ luật được thực hiện 

đầy đủ, nghiêm chỉnh, kịp thời; không để xảy ra tình trạng tổ chức đảng, đảng viên 

không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm, làm giảm tác dụng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát 

quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền 

Đầu nhiệm kỳ và hằng năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; 

trong đó, cần chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, khuyến khích và bảo 

vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết rà 

soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Đối tượng kiểm tra, giám sát cần tập trung vào cơ quan có thẩm quyền quyết 

định công tác cán bộ, cơ quan tham mưu công tác cán bộ và người làm công tác 

cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan 
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nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp 

trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác cán bộ.  

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để 

thực hiện hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy 

quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không 

đúng về công tác cán bộ. 

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên 

quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng  

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với 

công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan 

bảo vệ pháp luật và giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp 

và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng 

phí nguồn lực. 

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa 

UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.  

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT 

các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và qua các phương tiện thông 

tin đại chúng với các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

6. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, cơ quan UBKT các cấp; 

xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp  

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT 

và cơ quan UBKT đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công 

tác quy hoạch ủy viên UBKT và các chức danh chủ chốt UBKT các cấp đảm bảo 

tính kế thừa và phát triển; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT thiếu, khuyết 

do điều động, luân chuyển; bố trí đủ biên chế cho cơ quan UBKT các cấp theo đề 

án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy định, tiêu chuẩn về tuyển chọn cán 

bộ kiểm tra; bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trình 

độ, khả năng, sở trường công tác. Hằng năm, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ làm 

công tác kiểm tra và cán bộ được quy hoạch ủy viên UBKT để cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát 

đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Quan tâm công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp 

về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang 
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công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo cán bộ phát triển toàn diện, có kinh 

nghiệm thực tiễn, tạo nguồn cán bộ kiểm tra trước mắt và lâu dài.  

Điều chuyển công tác đối với thành viên UBKT các cấp, cán bộ được phân công 

theo dõi địa bàn, lĩnh vực nếu biết địa bàn, lĩnh vực có xảy ra sai phạm nhưng không 

kịp thời báo cáo. Định kỳ chuyển đổi địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi. 

Nghiên cứu ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, 

góp phần xây dựng văn hóa kiểm tra, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm 

việc, chuẩn mực đạo đức, văn hóa của đội ngũ cán bộ kiểm tra, đảm bảo tính 

chuyên nghiệp, công tâm, khách quan, trung thực, liêm chính, trách nhiệm, hiệu 

quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.  

7. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 

Nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đoàn (tổ) kiểm tra, 

giám sát của đảng ủy, UBKT đảng ủy xã, phường, thị trấn khi thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng. 

Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị phương tiện làm 

việc đảm bảo hoạt động của UBKT và cơ quan UBKT các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

8. Cấp ủy, UBKT thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, 

giải quyết những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong công tác kiểm tra, 

giám sát 

UBKT các cấp đầu tư nghiên cứu, nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi 

phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động của 

cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của 

khoa học - công nghệ; từ đó, đề ra các chủ trương, biện pháp phát hiện, phòng 

ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ xa, từ sớm. 

Cấp ủy, UBKT các cấp triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa 

học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và 

đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam”. Đồng thời, tổ 

chức nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các chuyên đề kiểm tra, giám sát, như: Công tác kiểm tra tài 

chính đảng; giải quyết tố cáo; khiếu nại kỷ luật của Đảng; giám sát chuyên đề; 

thẩm tra, xác minh. 

Kịp thời tổng kết việc kiểm tra, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp, có tính chất 

điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời biểu 

dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; khuyến khích và 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ban cán sự đảng, đảng đoàn có trách 

nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết; hằng năm, tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.  

2. Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết. 

3. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được 

giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.   

4. UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết; theo 

dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết; 

đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết báo cáo Tỉnh 

ủy xem xét, chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo), 

- UBKT Trung ương (HN, ĐN) (báo cáo), 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các huyện, thị, thành ủy  

  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 
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