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KẾ HOẠCH
phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm

ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023)
-----

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU, ngày 09/02/2023 của Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy Lào Cai về phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm
ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Ủy ban Kiểm
tra Huyện ủy xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm giúp cho UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong đảng bộ

huyện ôn lại quá trình phát triển, cống hiến và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng;
đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
trong Đảng 75 năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

2. Động viên, cổ vũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện
phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), nhằm xây dựng Đảng
ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

3. Thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để

toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện hiểu một cách đầy đủ hơn về truyền thống của
Ngành Kiểm tra Đảng. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các

cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

4. Việc tổ chức đợt thi đua phải đảm bảo thiết thực, có hiệu quả. Kết thúc đợt thi
đua đề xuất khen thưởng theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Cơ quan UBKT Huyện ủy; UBKT các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,
các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. 

- Cá nhân: Công chức, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong đảng bộ

huyện Bảo Yên.

2. Nội dung thi đua
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Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện thi
đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành

Kiểm tra của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 13/01/2023 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về phát động phong trào thi đua năm 2023; chào mừng
kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 75 năm ngày

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

- Tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức chương trình, kế hoạch
công tác năm đề ra.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực
hiện và mở rộng nội dung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như

đầu tư, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, tài chính; tập trung thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức
đảng cấp dưới và đảng viên nhằm phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngày

truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

3. Mục tiêu, khẩu hiệu thi đua

- Mục tiêu thi đua: Đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm huy động sức mạnh
tổng hợp của các tập thể, cá nhân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về công tác kiểm
tra, giám sát được giao trong năm 2023.

- Khẩu hiệu thi đua: Ủy ban Kiểm tra các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra các

cấp trong đảng bộ huyện thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày

truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

4. Thời gian thi đua

Phát động đợt thi đua từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/9/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra tại các chi bộ

trực thuộc Huyện ủy

Tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch phát động đợt thi đua này; đăng các tin, bài,
ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, các trang Fanpage
của huyện hoặc của đơn vị mình về đợt thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống ngành

Kiểm tra của Đảng (mỗi tập thể phấn đấu ít nhất 01 tin bài đăng trên cổng thông tin
điện tử, các trang Fanpage của huyện hoặc của đơn vị mình).

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện đăng các tin, bài viết, phóng sự

tuyên truyền về quá trình hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện
về đợt thi đua và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng; Chỉ



3

đạo cán bộ, công chức cơ quan viết tin, bài, ảnh gửi cổng thông tin điện tử của huyện
và cổng thông tin điện tử Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Khuyến khích các tập thể, cá nhân

viết các tin bài gửi tạp chí kiểm tra và các cơ quan thông tin đại chúng khác.

- Kết thúc đợt thi đua, UBKT các đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy gửi
báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Huyện ủy trước ngày 15/9 để tổng hợp để xem xét

đánh giá.

-  Ủ y  b a n  K i ể m  t r a  H u y ệ n  ủ y  t ổ  c h ứ c  t ổ n g  k ế t  đ ợ t  t h i  đ u a  c ó  t h ể  l ồ n g  g h é p  v ớ i 
t ậ p  h u ấ n  n g h i ệ p  v ụ  k i ể m  t r a ,  g i á m  s á t  v à  H ộ i  n g h ị  s ơ  k ế t  c ô n g  t á c  k i ể m  t r a ,  g i á m  s á t 
6  t h á n g  ( h o ặ c  9  t h á n g )  n ă m  2 0 2 3  v à  t r a o  t h ư ở n g  c h o  c á c  t ậ p  t h ể ,  c á  n h â n  c ó  t h à n h 
t í c h   x u ấ t   s ắ c   t r o n g   đ ợ t   t h i   đ u a   ( n ế u   c ó ) . 

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75
năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) của Ủy
ban Kiểm tra Huyện ủy, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc sẽ điều
chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ (B/c),
- Ủy ban Kiểm tra TU (B/c),
- Phòng NV I, UBKT TU (B/c),
- UBND huyện Bảo Yên,
- HĐTĐ khen thưởng huyện,
- UBKT các đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đ/c Uỷ viên UBKT Huyện uỷ,
- Lưu KT.

    T/M UỶ BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Nam
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