
O - DIA CHAT BANG CQNG SAN VIT NAM DANG U TRUO 
UY/ N'KiE1 

fc TRUONG 
DA*HQc 

s Ha Nç5i, ngày 06 tháng 5 nãm 2020 

CHUTNG TRINH CONG TAC 

Uy ban Kiêm tra, nhim k 2020 - 2025 

- Can Cu Diêu l Dàng; 
- Can cir Quyêt djnh s 30-QD/TW ngày 26/7/2016 cüa Ban Ch.p hành 

Trung i.rang ye cong tác kiêm tra, giám sat và k 1u.t cüa Dâng trong Chuang VII 
và Chucmg VIII Diêu l Dãng khóa XII"; 

- Can cr Quyt dnh s 3913-QD/DUK ngày 13/3/2020 cüa Dàng üy Khi 
các truèng Dui hçc, Cao däng Ha Ni ye vic chuân y Uy ban Kiêm tra, Chü 
nhim, Phó Chñ nhim Uy ban Kiêm tra Dàng Uy Truông Dti h9c MO - Dia chat 

khóa XX, nhim kST 2020 —2025; 
- Can cir Nghi. quyêt và Chuang trInh hành dng cüa Dàng üy Trung 

nhim k 2020- 2025, 
Uy ban Kim tra Dàng Uy Tru?ing xây dmg chuang trInh cOng tác toàn 

klióa nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Mic clIch 
Nhm dam bào tInh chü dng cUa TJy ban Kim tra trong vic thirc hin 

nhim vii kiêm tra, giám sat và thi hành k5i 1ut theo quy dnh cüa Diêu 1 Dàng; 
phát hin và ngàn chn kjp thii các vi phm cüa dâng viên, cüa các chi b, dáng 

b trc thuc Dàng b TruO'ng. 

2. Yêu câu 
- Nhn thic ding v vj trI, vai trO cüa cong tac kim tra, giám sat, kjp thai 

tham muu giüp cap üy thirc hin tot chirc näng kiêm tra, giám sat theo Diêu 30 

Diêu l Dáng. 
- Qua trInh thirc hin kim tra, giám sat phài theo dung quy trInh, dam bào 

tInh cOng khai, dan chü, khách quan, có tác diing phOng ngua. 

II. BOI TIJ'NG, HINH THUC KIEM TRA, GIAM SAT 

1. Bôi tirçrng kiêm tra, giám sat 

1.1. Dii lwçrng kini tra 

- Các th chuc dàng cp drni, trrnc ht là cp duth trrc tip. Khi kiêm tra 
to chuc dãng có the kêt hçp kiêm tra dàng viên cüa to chüc dàng do. 

- Dãng viên khi có du hiu vi phm, truc ht là dàng üy viên Trung và 

can b din dàng üy quàn l. 

1.2. Di tw1ng giám sat 
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Dàng üy viên Trrnmg, can b din dàng üy quàn 1 và t chirc dàng cp 

drni. 
2. HInh thtrc kiêm tra, giám sat 
- Giám sat thu?ing xuyên, giám sat theo chuyên d; 
- Kim tra t chüc dâng và dàng viên khi có du hiu vi phm. 

III. NQI DUNG KIEM TRA, GIAM SAT 

1. Cong tác tham miru, giüp vic 
- Chü trI ph& hçip vói các Co quan tham muu, giiip vic cüa Dàng üy 

Trueing trong cong tác kiêm tra, giám sat. 
- Cüng các co quan tham muu, giñp vic cüa cp üy cüng cp tham muu, 

giüp cap üy, ban thung viT cap üy kêt 1un các cuc kiêm tra, dánh giá các cuc 
giám sat; so kêt, tong kêt thirc hin cong tác kiêm tra, giám sat; theo dOi, don dôc 
vic thçrc hin các kêt lun kiêm tra, thông báo kêt qua giárn sat, quyêt djnh cüa 
cap üy, ban thuông vii cap üy sau các cuc kiêm tra, giám sat. Phôi hgp vâi van 
phông cap üy giüp cap üy, ban ththng vi cap üy 1p và np lu'u ho so. 

- Huàng dn các co quan tham muu, giüp vic cüa cp üy cüng cp, t 
chirc dàng cap duôi ye cong tác kiêm tra, giám sat, ki 1ut dàng. 

- Thrc hin tuyên truyn, ph bin cong tác kim tra, giám sat, k lut 

dáng. 
- Tham gia các cuc kim tra, giám sat do cp ñy, ban thuing v1i cp üy, 

các cci quan tham muu, giüp vic cüa cap üy càng cap chU tn. Qua kiêm tra, giám 
sat, nêu phát hin có vi phm den mirc phâi xr l thi dê nghj cap üy xem xét, 

quyêt djnh. 

2. T chuc thirc hin các ni dung kiêm tra sau 

- Kim tra dâng viên, truc ht là cp üy viên cüng cap, dâng viên là can 
b thuc din cap üy cüng cap quàn l khi có dâu hiu vi phrn tiêu chuân dàng 
viên, tiêu chuân cap üy viên Va trong vic thirc hin nhim v1i dàng viên; khi can 
thiêt thI kiêm tra dàng viên do to chirc dàng cap dithi quàn 1. 

- Kim tra t chirc dàng cp duOi khi có du hiu vi pham trong vic chp 
hành Cuong 11th chInh trj, Diêu l Dàng, nghj quyêt, chi thj cüa Dáng, các 
nguyen täc to chirc cüa Dâng; kiêm tra vic thçrc hin nhim vi kiêrn tra, giám sat 
và thi hành kr 1ut trong Dàng. Khi kiêm tra to chirc dàng có the kêt hçip kiêm tra 
dàng viên cüa to chüc dàng do. Dc bit quan tam den các dàu hiu vi pham dOi 

vi các 11th virc sau: 
+ Vic chp hành Cuong 11th chith trj, Diu l Dàng, chü truong, nghi. 

quyêt, chi th, quy dth, quy chê, kêt 1un cüa Dâng; chinh sach, pháp lut cUa 
Nhà nithc và quy dnh cüa Trithng Di hpc MO - Dja chat. 

+ Vic chp hàth nguyen tc tp trung dan chü, quy ch lam vic, ch d 
cOng tác, thirc hin dan chü trong Dâng, giü gin doàn kêt ni b. 

+ Vic thçrc hàth ti& kim, phOng, chng tham thüng, lang phi. 
+ Vic quàn l, giáo dic, rèn luyn phm cht, dao düc, li sang cüa can 

b, dàng viên. 
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+ Vic tuyn dçing, quy hoach, luân chuyên, dào tao, d bat, bi duông, 
dánh giá, bô trI, sü ding, khen thu&ng, k' 1ut can b. 

- Kim tra vic thirc hin nhim v11 kim tra, giám sat và thi hành k 1ut 
trong Dâng. Khi kiêm tra to chrc dâng có the kêt hçip kiêm tra dâng viên cüa tO 
chirc dãng do. Tp trung vào các linh virc sau: 

+ Vic länh dao, chi dao và t chirc thrc hin Cong tác kim tra, giám sat 
cüa các to chrc dâng cap duOi theo chtrc näng, nhim vii, quyên han. 

+ Vic thrc hin phuong huóng, phuang châm, nguyen tc, quy trInh, thu 
tic, thâm quyên thi hành k5' 1ut dãng viên và vic giái quyêt khiêu nai k 1ut 
dàng. Xem xét các vl1 vi pham den muc phài xü 1 nhu'ng không xt1 1 ho.c x11 1 
không dung mtrc. Vic chap hành các quyêt djnh, chi thj, kêt 1un, thông báo cüa 
to chirc dáng cap trên có lien quan den vic thi hành k5r 1ut và giâi quyêt khiêu 

nai kr lut dâng. 
- Kim tra tài chInh cüa Dâng üy và c.p üy cp dithi. Tp trung vào các ni 

dung sau: 
+ Vic chp hành các chü trixang, nghj quyt, chi thj, quy djnh, ch d, 

chInh sách ye quân 1, si dicing tài chInh, tài san cüa Dâng và Nhà nuOc. 

+ Vic chp hành sr chi dao, các chü trung, quy djnh, quyt djnh cüa cp 
üy cap mInh và cci quan tài chInh cap üy cap trên. 

+ Vic tham mini cho cp üy quyt djnh các chü truo'ng, chInh sách, ch d 
thu chi, quân l tài chInh, tài san cüa Dáng và Nhà nuc. 

+ Vic huO'ng dn và kim tra v nghip vi cong tác tài chInh di vi Co 

quan tài chInh cap üy cap duâi. 
+ Di vói nhng khoãn do ngân sách nhà nrn9c trirc tip cp, üy ban kim 

tra phôi hçip vói thanh tra cüa chInh quyên dê to chrc kiêm tra. 

+ Kiem tra thu, np dáng phi. 

3. To chtrc thirc hin cong tác giám sat 

3.1. N3i dung giám sat 

Giam sat cp ñy viên cüng cp, can b din cp üy cüng cp quàn 1 vâ t 
chuc dâng cap duôi ye vic thirc hin chü truong, dung lôi, chInh sách cüa 
Dãng, nghj quyet cUa Dãng và dao duc, lOi song theo quy djnh cüa ban Chap 
hànhTrung ucYng. Dông thñ 1iia ch9n nhUng ni dung có ãnh hithng quan tr9ng 
dê tiên hành giám sat chuyên dê. T.p trung vào các ni dung sau: 

* Dói vâi td chz'c dáng. 
- Vic lãnh dao, chi dao, tè chuc thirc hin Cuong lTnh chInh trj, Diu 1 

Dãng, chü truong, nghj quyêt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy che, ket 1ut cüa 
Dâng, cüa cap üy cap trên, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, các quy dnh cüa 

TruOng. 
- Vic ban hành các van bàn cO du hiu trái vài chU truong, duing l&, 

nghj quyet cüa Dàng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc và quy dinh cüa 

Trumg. 
* Dói vái dáng iy viên Trzthng và can b5 din dáng y quán l): 
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- Vic chip hành Cucing linh chInh trj, Diu 1 Dáng, chü trucmg, nghj 
quyêt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy chê, kêt 1un cüa Dâng, cüa cap üy cap 
trén, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuc và quy djnh cUa Trumg. 

- Vic thirc hin nguyen t.c t.p trung dan chü, quy ch lam vic, ch d 

cong tác. 
- Vic git gin dao dirc, li sang theo quy djnh cüa Ban Chp hành Trung 

ucmg. 
- V tiêu chun clang viên, tiêu chun cp üy viên và trong vic thçrc hin 

nhim v1 clang viên. 
- Vic kê khai tài san, thu nhp theo quy djnh. 

3.2. Thâm quyn và trách nhim 
- tJy ban kim tra phân cong thânh viên üy ban, c1r can b kim tra dr các 

hi nghj cüa cap üy, to chirc clang cap dui. 
- Thành viên üy ban kim tra, doàn giám sat và can b kim tra duqc yêu 

câu các cap üy, tO chute clang cap duôi và clang viên giài trInh, cung cap tài lieu, 
báo cáo ye các van dê giám sat; có trách nhim bâo mt thông tin, tài lieu và chu 
trách nhim ye vic giám sat truc üy ban kiêm tra. 

- Qua giám sat, phái kjp thai báo cáo d üy ban kim tra kin nghi. cp üy, 
to churc clang và clang viên cluçc giám sat phát huy u'u diem, nhäc nhô, uôn nan, 
khàc phuc, si:ra chüa thiêu sot, khuyêt diem. 

- Nu phát hin cp üy, t churc clang cp duOi ban hành các nghi. quyt, 
quyêt dinh, kêt lun hoc clang viên ban hành các quyêt djnh sai trái thI üy ban 
kiêm tra yêu câu xem xét 1i, nêu không khäc ph1ic thI báo cáo cap üy cüng cap 
xem xét trách nhim cüa cap üy, to chirc clang cap dui và dáng viên có lien 
quan. 

- Nu phát hin t churc clang cp duôi hoc clang viên có du hiu vi phm 
thI báo cáo üy ban kiêm tra quyêt cljnh kiêm tra khi có d.0 hiu vi phum. 

4. Giãi quyt khiu nIi, t cáo và thi hành k 1ut 

- Xem xét, k& lu.n nhüng trurng hqp vi phtm kS'  1ut, quyt dnh hoc d 
nghj cap üy thi hành k lut. Can cur kêt qua kiêm tra, dê nghj cüa to chute clang 
và kêt lu.n cüa cci quan pháp lut, nêu thây clang vien vi phm den mute phâi xur 
l k lut thI üy ban kiêm tra dê ngh dâng üy xem xét, quyêt djnh k 1ut. 

- Giái quy& t cáo d& vOi t chüc clang va dâng viên; giái quy& khiu ni 
ye k lust clang. 

CHUONG TRNH, KE bACH KIEM TRA, GIAM SAT 

Thbi gian Ni dung 

Hang nãm 1. Cong tác tham mini, giuip vic 
- Cüng các cor quan tham muu, giiiip vic cüa cp üy cüng cp 
tham mi.ru, giuup cap üy, ban thithng viu cap üy két 1un các cuc 
kiem tra, danh giá các cuc giám sat; theo dôi, dOn dôc vic thrc 
hin các kêt lutn kiêm tra, thông báo kêt qua giám sat, quyet djnh 
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cüa cp üy, ban thiRmg viT cp üy sau các cuc kiêm tra, giám sat. 
Phôi hçip vi van phông cap üy giüp cap üy, ban thuô'ng vi cap 
üy 1p và np lu'u ho so. 
- Huó'ng dn các t chüc dáng v cong tác kim tra, giám sat, k 
1ut dáng. 
- Thirc hin tuyên truyên, ph bin cong tác kim tra, giám sat, k 
1ut dáng. 
- Tham gia các cuc kim tra, giám sat do Dáng üy Tru?mg chü 

trI. 
- Tharn muu cho Dáng üy ban hành Chuong trInh, K hoach cong 
tác kiêm tra, giám sat hang näm cüa Dãng üy Tnthng. 
- Tham muu Dâng üy Truông thc hin kim tra, giám sat, thi 

hành kST 1ut, giái quyêt to cáo, khiêu nai thuc thâm quyên cüa 
Dáng üy Tru?ng. 
- Ban hành Chuong trInh, K hoch kim tra, giám sat hang näm 
cüa Uy ban kiêm tra và triên khai thgrc hin. 

2. Thirc hin nhim vi theo Diêu 1 Bang 

- Kim tra cong tác thu chi và sir dting tài chInh dâng di vi cac 
to chirc dáng. 
- Kim tra t chcrc dáng và dâng viên khi có du hiu vi phrn va 
giái quyêt khiêu ni, to cáo. 
- Kiêm tra it nht 01 t chcrc Dáng trong vic thirc hin nhim vi 
kiêm tra, giám sat, thi hành k' 1u.t trong Dáng theo kê hoch toàn 
khóa và hang näm; vic thirc hin các nhim vi dugc giao dt 

xuât. 
- Thirc hin giám sat thuông xuyên; giám sat chuyên d di vó'i It 
nhât 01 to chirc Dng và 01 dãng viên ye vic thçrc hin chc trách, 
nhim vi ducic giao. 
- Huàng dn cp üy cp duâi trin khai thirc hin cong tác kim 
tra, giám sat theo dung quy dnh cüa Diu 1 Dáng khóa XII và 
hithng dn cüa Uy ban Kiêm tra Trung uang. 
- Tong k& cong tác kiêm tra, giám sat näm cüa Dáng b Trueing. 

Nãm 2020 Ngoài vic thirc hin nhim viii chung hang nàm, näm 2020 con 

thirc hiên các nhim vçi sau: 
- Tham mixu cho Dáng üy Ban hành Quy ch lam vic cüa Uy ban 
kiêm tra, Quy djnh phôi hgp cong tác kiêm tra, giám sat cüa dáng 
vOi cong tác thanh tra cüa các tO chuc, doàn the trong Trung; 
Chuong trInh, Kê hoach kiêm tra, giám sat toàn khóa cüa Dáng 

üy. 
- Ban hành Chuong trInh, K hoch kim tra, giám sat toàn khóa 
cüa Uy ban kiêm tra. 
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- Phân cong nhim vi giám sat thuè'ng xuyên các t chirc dàng 

cho các üy viên Uy ban Kiêm tra Dàng üy Trung. 

Nám 2021 Thc hin nhim vii chung hang näm. 

Nám 2022 Thirc hin nhim vi chung hang nàm. 

Nám 2023 Ngoài vic thirc hin nhim vi chung hang näm, näm 2023 con 
thtrc hin the nhim vu sau: 
- So kt Cong tác kiêm tra, giám sat giüa nhim ki. 

Nãm 2024 Thirc hin nhim vi chung hang näm. 

Nãm 2025 Ngoài vic thçrc hin nhim viii chung hang nãm, näm 2025 cOn 

thuc hiên các nhim vi1 sau: 
- Phi hçip vOi các ban cUa Dàng üy Trung tham mixu thçrc hin 
Cong tác kiêm tra, giám sat chuân bj Dti hi Dâng b Trueing 

nhiêm k3t 2025 - 2030; 
- Tng kt cOng tác kim tra, giám sat cüa Dàng b TruO'ng nhim 

kS' 2020- 2025. 
- Báo cáo kêt qua cOng tác kim tra, giám sat näm 2025 và nhim 
kr 2020-2025. 

IV. TO CHUt TH1'C HIN 
1:Jy ban Kim tra Dáng üy Trueing là cci quan thung trirc v cOng tác kiêm 

tra, giám sat có trách nhim phôi hçip vâi các dOng chI üy viên Ban ThuO'ng vi, 
üy viên Ban Chap hành Dáng b TruO'ng tham muu cho cap üy xây dirng kê 
hoch ci the kiêm tra theo thng näm và tmg cuc kiêm tra. 

Các chi b, dâng bO tr11c thuc Dâng b Trung can cr chuong trInh nay 
và tInh hInh thrc tê ti don v xây dmg chuang trInh kiêm tra, giám sat dàng viên 

cho Ca nhiêm ks'. 
Noi nhân:  
- Các Dâng üy viên Tru?mg, 
- UBKT Dáng üy Trung, 
- Các dãng b b phn, các chi b, 

Triu Hñng Triro'ng 

TIM UY BAN KIEM TRA 
CHU N}TIM 
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