
DANG BO KIiOI CAC TRU'ONG BANG CONG SAN VIT NAM 
DAT HQC, CAO DANG HA NOT 

BANG UY TRUNG OH MO - BA CHAT 
* 

S 02-CTr/DU Ha N5i, ngày 05 tháng 5 nàm 2020 

CHIIONG TRINH CONG TAC 
Kiêm tra, giám sat cüa Bang üy Trtrà'ng, nhim k 2020 - 2025 

- Can cü Diu l Dàng; 
- Can cir Quyt dnh s 30-QD/TW ngày 26/7/20 16 cüa Ban Chp hành Trung 

ucmg ye cong tác kiêm tra, giám sat và k 1ut cüa Dãng trong Chucing VII và 
Chuang VIII Diêu l Dâng khóa XII"; 

- Can cü Quy& djnh s 3912-QD/DUK ngày 13/3/2020 cüa Dàng üy KhM 
các trung Dti h9c, Cao däng Ha Ni ye chuân y Ban Chap hành, Ban Thung vçi 
Dáng Uy Trumg, BI thu Dâng üy, Phó BI thu Dáng üy nhim kS'  2020 — 2025; 

- Can cr Ngh quyt và Chuang trInh hành dng cüa Dàng üy Truông nhim 
kS' 2020- 2025, 

Dàng üy Truông xây drng chuang trInh cong tác toàn khóa nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 
1. Miic dIch 
Nhm dam bào tinh chü dng cüa Dãng üy Trumg trong vic thirc hin nhim 

vi kiêm tra, giám sat và thi hành kr 1ut theo quy djnh cüa Diêu 1 Dâng; phát hin 
và ngän chtn kjp thñ các vi phtm cüa dàng viên, cüa các chi b, dâng b trrc thuc 
Dàng b Trueing. 

A A 2. Yen can 
- NIhn thüc dung v vi trI, vai trô cüa cOng tác kim tra, giám sat; chü dng 

thuc hiên và chi dao Uy ban kiêm tra thirc hin tot chirc näng kiêm tra, giám sat theo 
Diêu 1 Dàng. 

- Qua trInh thrc hin kim tra, giám sat phâi theo dung quy trInh, dam bào 
tInh cong khai, dan chü, khách quan, có tác dung phông ngira. 

ii. oOi TIIQNG, HINH THC KJEM TRA, GIAM SAT 

1. Bi tirçrng kiêm tra, giám sat 
- Các t chüc dãng trong toàn Dáng b; 
- Dâng viên trong toàn Dâng b, truóc ht là can b thuc din Dãng üy quân 

i và can b giü cucing vi chü chôt hoc ducic giao các nhim vi quan tr9ng. 

2. HInh thtrc kiêm tra, giám sat 
- Giám sat thuông xuyên, giám sat theo chuyên d; 

- Kim tra theo k hoach; 
- Kim tra t chuc dàng và dáng viên khi có du hiu vi phim. 
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III. NQI DUNG CONG TAC JUEM TRA, GIAM SAT 

1. Länh dio cong tác kiêm tra, giám sat 
- Trin khai, quán trit Diu 1 Dãng, ngh quyt, chi thj, quy djnh, quy ch& 

kêt 1un, huàng dan cUa Dàng, cüa cap üy cap trén và cüa Dàng üy Trung ye cong 
tác kiêm tra, giám sat. 

- Phân cong cp üy viên, các co quan tham mutt, giüp vic cüa cp üy cüng 
cap thirc hin cong tác kiêm tra, giám sat. Chi cto, kiêm tra, don dOc cap üy cap 
duói thirc hin chrnmg trInh, kê hoch hem tra, giám sat. 

- Ban hành các van bàn theo thm quyn d các t chirc dâng thirc hin nhim 
vu kiêm tra, giám sat, ki 1ut dâng và dê các doàn the chInh trj - xã hi, can b, viên 
chirc tham gia kiêm tra, giám sat. 

- Ban hành và chi dao  th1rc hin các quy dnh phi hçp gitta các t chüc trong 
vic thirc hin cOng tác kiêm tra, giám sat. 

- Nghe bao cao va chi dao wee thuc hiên nhiêm vu kiêm tra, giam sat, ky luât 
dàng; giái quyêt kiên nghj cüa các to chirc dãng cap duâi và djnh k so kêt, tong kêt 
V Cong tác kiêm tra, giám sat, kS'  1ut dáng. 

- Lãnh dao,  chi dto v t chtrc, hot dng cña üy ban kim tra, v xây dçrng 
di ngü can b kiêm tra. 

- Lãnh dao,  chi  dao  vic tuyên truyn, ph bin cong tác kim tra, giám sat 
k51 1utt dâng. 

- D xut vi cp có thm quyn v nhüng vn d cn b sung, süa di hoc 
ban hành các van bàn ye cong tác kiêm tra, giám sat cüa Dàng. 

2. T chfrc thiyc hin các ni dung kim tra sau: 

2.1. Diii vói 1Ei chác dáng: 
- Vic chip hành Cuong 11th chInh trj, Diu 1 Dàng, chInh sách, pháp 1ut 

cüa Nhà nithc; chü truong, nghj quyêt, chi thj, quy djnh, quy chê, kêt 1un cüa Dàng 
üy Trumg. 

- Vic chp hành nguyen tc tp trung dan chü, quy ch lam vic, ch d Cong 
tác, thçrc hin dan chü trong Dãng, gi gin doàn ket ni b. 

- Vic lành do, chi do thrc hành tit kim; phông, chng tham nhüng, lang 
phi; vic quàn 1, rèn 1uyn phâm chat, dao  drc, lôi song cüa can b, dàng viên. 

- Vic lath dao,  chi dto và t ch(rc thirc hin cài cách hành chInh. 

- Vic länh dao,  chi do cong tác kim tra, giam sat. 

- Vic tuyn diing, tip then,  quy hotch, dào tao, bi duong, dánh giá, luân 
chuyên, dê bat, bO trI, sü diing, khen thuâng, kS1 1ut can b. 

- Vic lath dao,  chi  dao  và giâi quy& khiu ni, t cáo. 

- Nhüng ni dung do cp üy cp tren giao. 
2.2. D6i vfl ddng viên: 
Vic thc hin thim vçt dàng viên. 
3. Ti chiic thyc hin nhim vii giám sat: 
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3.1. Npi dung giám sat: 
Thirc hin các ni dung giám sat dM vâi to chrc dàng và dàng viên nhu miic 

2.1 và 2.2. Dông th?i içra ch9n nhUng ni dung có ành hiRmg quan trçng dê tiên 
hành giám sat chuyên dê. 

3.2. Thm quytn, trách nh4m: 
- Dàng üy Trung và Ban thrning vi Bang üy phân cong cap üy viên dir các 

hi nghj cUa to chirc dãng cap duOi. 

- Cp üy viên khi thirc hin giám sat di.xçc yêu cu các t chüc, cá nhân có 
lien quan cung cap thông tin, tài 1iu, van bàn hotc báo cáo theo yêu câu giám sat. 

- Cp üy viên có trách nhim báo cáo k& qua giám sat b&ng van bàn cho Bang 
üy Trung ho.c Ban thuông vi Bang üy; chu trách nhim ye vic giám sat; gi bI 
mt ye thông tin, tài 1iu cung cap cho vic giám sat. 

- Bang üy Trithng và Ban thuông viii Bang üy cir cp üy viên trirc tip chi 
do, giám sat to chüc dàng cap di.thi sira chüa, khäc phiic yêu kern, khuyet diem, vi 
phm. 

- Qua giám sat, Bang üy Truông và Ban thung v11 Bang üy nhn xét, dánh 
giá ye uu diem, khuyêt diem và nguyen nhân; rat kinh nghirn ye lãnh do, chi dao, 
ye to chüc thc hin; bô sung, sira dôi nhUng van dê can thiet. 

- Nu phát hin di tucxng giám sat không thc hin, thirc hin không dung 
hoc ban hành các van bàn sai trái thI yêu câu khäc phiic, sira chfra ho.c xü l theo 
thâm quyên; nêu can thiêt thI yêu câu buy bO các van bàn sai trái do. 

: Nu phát hin th chtrc dàng ho.c dãng viên có du hiu vi ph.m thI giao üy 
ban kiêm tra tiên hành kiêm tra khi có dâu hiu vi phm. 

IV. CHIJNG TRINH, KE HOACH KIEM TRA, GIAM SAT 

Thb'igian Ni dung 

Hang 1. Cong tác lãnh dto: 
näm - Ban hành các van bàn theo thm quyn d các t chirc dàng thirc 

hin nhim vi,i kiêm tra, giám sat, k 1ut dãng và d các doàn the 
chInh trj - xã hi, can b, viên chüc tham gia kiêm tra, giám sat. 

- Xây dimg Chucing trInh, K hoach  và t chüc thirc hin cong tác 
kiêm tra, giám sat trên c sâ Chuang trInh cOng tác kiêm tra, giám sat 
toàn khóa cüa Bang üy Tru?mg. 

- Chi dao  Uy ban kim tra xây dçrng k hoch, chuong trInh kim tra, 
giám sat trên co sà Chuong trinh cong tác kiêm tra, giám sat toàn 
kbóa cüa Bang üy Trueing. Chi do, kiem tra, don dôc cap üy cap duôi 
thirc hin chucing trInh, k hoch kiem tra, giám sat. 

- Trin khai, quán trit Biu l Bang, nghj quyêt, chi thj, quy djnh, 
quy che, ket 1un, hu&ng dn cüa Bang, cüa cap üy cap trên vá cüa 
Bang üy TriRing ye cOng tác kiem tra, giám sat. 
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- Lath dto, chi dto v t chüc, hot dng cüa üy ban kim tra, v xây 
dçrng di ngü can b kiêm tra, ye vic kiêm tra to chirc dáng và dâng 
viên khi có dâu hiu vi phm và giãi quyêt dan khiêu nai,  to cáo. 

- Lânh dao,  chi do vá trrc tip thrc hin cong tác kiêm tra, giám sat 
theo kê hoach hang näm; vic tuyên truyên, phô biên cong tác kiêm 
tra, giám sat, k 1ut dáng. 

2. Thirc hin nhim vi theo Diêu 1 Bang 

- Kim tra It nht 01 th chüc dâng theo k hoach v vic chap hành 
Cucing lTnh chinh trj, Diêu 1 Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nuóc; nghj quyêt cüa Dáng üy Tru?mg; thrc hin nhim vi chInh trj 
duçic giao. 

- Kim tra it nht 01 t chüc Dâng v vic lath dao,  chi  dao  cOng tác 
kiêm tra, giám sat theo kê hoach toàn khóa và hang nàm. 

- Giám sat thithng xuyên; giám sat chuyên d di vái It nMt 01 t chüc 
Dâng và 01 dãng viên ye vic thçrc hin chüc trách, thim vy. duçic phân 
cOng. 

- Tong k& cOng tác kim tra, giám sat hang näm cüa Dáng b Trumg. 

Nãm 
2020 

Ngoài vic thirc hin nhim vit chung hang näm, näm 2020 con thirc 
hin các thim vii sau: 
- ? xut vâi cp có thm quyn v nhüng vn d cn b sung, süa 
dôi hoc ban hành các van ban ye cong tác kiêm tra, giám sat cüa 
Dáng. 

- Ban hành và chi dao  thirc hin Quy ch lam vic cüa Uy ban kim 
tra, Quy djnh phôi hqp giüa các to chüc trong vic thrc hin cOng tác 
kiêm tra, giám sat. 

- Ban hành Chuong trInh, K hoch và t chirc thçrc hin cOng tác 
kiêm tra, giám sat toàn khóa và nàm 2020 cüa Dáng üy Trung. 

- Phân cOng thim vi giám sat thithng xuyên các t chirc dáng cho 
các Dâng üy viên. 

- Chi dto Uy ban kim tra xây drng k hoch, chuang trInh, quy ch 
lam vic trong toàn khóa và 11am 2020. 

Nãm 
2021 

Thirc hin thim v1i chung hang nàm. 

Nám 
2022 

Thirc hin thim vçi chung hang nàm. 

Nám 
2023 

Ngoài viêc thirc hin thim vu chung hang nãm, nãm 2023 con thc 
hiên các nhiêm vi sau: 

- Sci kt cOng tác kim tra, giám sat giQa thim kr. 

Näm 
2024 

Thirc hin nhim vii chung hang näm. 
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Nãm 
2025 

Ngoài vic thirc hin nhim vi1 chung hang 11am, näm 2025 con thçrc 
hiên các nhiêm vu sau: 
- Tong kt cong tác kiêm tra, giám sat cüa Dàng üy TruO'ng nhirn kS' 
2020 - 2025. 
- Báo cáo kt qua cong tác kim tra, giám sat näm 2025 và nhim kS' 
2020-2025. 

  

IV. TO CH1J'C THIJ'C HIN 
Các dng chI üy viên Ban Thung vi1, üy viên Ban Chap hánh Dàng b 

Trithng có trách nhim tham gia xây dmg ké hoach cit the cho cOng tác kiêm tra, 
giám sat timg näm và tmg cuc kiêm tra. 

Uy ban Kim tra Dãng üy Tru&ng là co quan thumg tr?c  v cong tác kim 
tra, giám sat có trách nhim phôi hçp, tham mini cho cap üy xay dimg kê hoch ci 
the kiêm tra theo timg näm và tüng cuc kiêm tra. 

Các chi b, dãng b trirc thuc Dáng b Trtring can c1r chuang trInh nay và 
tInh hInh thirc tê tai dan vj xây dmg chi.rang trInh kiêm tra, giám sat dáng viên t'rng 
námvàchocànhimk. 

Noi nhân: T/M BANG UY 
-DUK, BITHU 
- Các Dàng üy viên Tru&ng, GSNVJ 

-UBKTDãngüy, 
- Các dâng b b phn, các chi b, '. 

\ . 
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< 1•:? BITHI! 

- E-OFFICE, 
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