
ĐẢNG BỘ QUẬN CẨM LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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*  

Số  06-CTr/ĐU 

 

 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường Khuê Trung 

Năm 2022 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định và hướng dẫn 

thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; 

- Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành 

Đảng bộ phường khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy năm 2021; 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khuê Trung xây dựng chương trình công 

tác kiểm tra, giám sát năm 2021, như sau: 

I- Công tác kiểm tra 

1. Kiểm tra đối với chi bộ Công an 

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng 

cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban 

Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn 

số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn 

một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Đảng ủy phường về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo ANCT-

TTATXH năm 2022; Việc triển khai thực hiện mô hình “3 quản” tại khu dân cư. 

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2022 

2. Kiểm tra đối với chi bộ Diên Hồng gắn với giám sát vai trò lãnh đạo, 

chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng. 

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ và 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 và 

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ 

chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ. Lãnh đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2021-2022. 

- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2022 
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3. Phối hợp với Đảng ủy Cơ quan Quân sự quận Cẩm Lệ kiểm tra đối 

với chi bộ Quân Sự gắn với kiểm tra vai trò của đồng chí Phó Bí thư chi bộ 

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường. 

- Nội dung kiểm tra: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí 

thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 

ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đảng ủy phường về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 

2022. 

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2022 

II- Công tác giám sát 

1. Giám sát đối với chi bộ 18 

- Nội dung giám sát: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí 

thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 

ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức và tham gia sinh hoạt của đảng viên 

đương chức; tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chi bộ và đảng 

viên đương chức trong việc thực hiện các chủ trương của địa phương về đảm 

bảo trật tự vỉa hè, lối thoát hiểm, tham gia sinh hoạt, hội họp…Lãnh đạo công 

tác xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; Vận động nhân dân chấp hành 

các quy định của Nhà nước và địa phương về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, 

lấn chiếm vỉa hè, lối thoát hiểm trong khu dân cư.  

- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2022 

2. Giám sát đối với chi bộ Hướng Dương gắn với giám sát vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng. 

- Nội dung giám sát: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ và 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 và 

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ 

chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ. Lãnh đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2021-2022.  

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2022 

3. Giám sát đối với chi bộ Minh Anh 
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- Nội dung giám sát: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí 

thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 

ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên chi bộ. 

- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2022 

III- Ngoài việc tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát, Thường trực Đảng ủy 

và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành tiến hành 

kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên, cán bộ công chức thuộc đơn 

vị, bộ phận và các chi bộ được phân công phụ trách trong việc lãnh đạo, quán 

triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

6/11/2013 của Thành uỷ về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” gắn với 

việc tổ chức học tập, triển khai 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”. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nhiệm 

vụ chính trị năm 20221. 

Ban Thường vụ Đảng ủy giúp Đảng ủy giám sát cán bộ thuộc diện Đảng ủy 

quản lý trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn 

cấp ủy viên; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 

cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; việc thực hiện các quy định về những điều 

đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. 

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ Đảng ủy phường làm việc với các đơn 

vị, các ngành, đoàn thể và các chi bộ về thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, 

Đảng ủy phường và các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.  

Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy; Ban Tuyên giáo; Khối dân vận Đảng ủy căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và 

Đảng ủy phường theo quy định; Thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các chi 

bộ, cán bộ, đảng viên theo lĩnh vực phân công phụ trách.  

                                                 
1 Các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ hằng tháng, quý theo Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường. 
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Bộ phận Tổ chức – Văn phòng Đảng ủy phối hợp với UBKT Đảng ủy kiểm 

tra, giám sát việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Chấp hành Đảng bộ giao Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện 

chương trình này. UBKT Đảng ủy phối hợp với các bộ phận tham mưu, giúp 

việc của Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát cụ thể và tham mưu quyết định thành lập các Tổ kiểm tra, tổ 

giám sát và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ phường. 

Căn cứ vào chương trình này, các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám 

sát năm 2022 của chi bộ và gửi về Đảng ủy (thông qua UBKT Đảng ủy) để theo 

dõi, chỉ đạo2. 

Trên đây là Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ phường Khuê Trung, đề nghị các chi bộ, đảng viên nghiêm 

túc chấp hành và triển khai thực hiện. 

 Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình cụ thể và nếu có chỉ đạo 

của cấp trên thì bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp. 
 

Nơi nhận:                             
- BTV Quận ủy,                                                 

- UBKT Quận ủy,  

- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ,        

- UBKT Đảng ủy, 

- Bộ phận TMGV Đảng ủy, 

- Các chi bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                        

   
 

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

Vũ Thành Liêm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; trong đó xác định kiểm tra ít nhất là 10% đảng viên trong 

thực hiện nhiệm vụ đảng viên. (Trừ đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác)  
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