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KẾ HOẠCH 
tổ chức quán triệt, triển khai Quy định  

về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 
----- 

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Lào Cai về tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 
Đảng (sau đâu gọi tắt là Quy định số 22-QĐ/TW); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện 
cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối 
Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nắm vững các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, 
kỷ luật của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, để thống nhất về nhận thức và được triển khai đồng bộ từ Trung 
ương đến cơ sở.  

2. Yêu cầu  

- Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc việc học 

tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW và các văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật của Đảng.  

- Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch tổ 

chức kịp thời, hiệu quả việc quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW 
đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP  

1. Nội dung  

Quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; những 
điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW.  

2. Hình thức quán triệt, triển khai  

- Triển khai tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (đã triển khai tại Hội 

nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021, ngày 08/10/2021).  



- Đối với các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối: Do tình hình dịch bệnh 
Covid - 19 hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp, Đảng ủy Khối không tổ chức Hội 

nghị quán triệt, triển khai (Đảng ủy Khối sao gửi Quy định số 22-QĐ/TW đến các cấp 
ủy, chi bộ trực thuộc và tổng hợp những điểm mới theo Quy định số 22-QĐ/TW gửi 

kèm Kế hoạch này - đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ 
quan - Doanh nghiệp tỉnh); đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, 
đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu trên Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh. Sau khi Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai (nếu có), 
Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu quán triệt, triển khai cho phù hợp.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc  

- Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy 
Khối xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 22-

QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, 
giám sát và kỷ luật của Đảng nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

- Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tổng hợp, báo cáo kết quả thực 
hiện gửi về Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy) trước ngày 30/10/2021.  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  

- Tham mưu, giúp Đảng ủy Khối tiếp thu, quán triệt, triển khai khi Tỉnh ủy tổ 
chức quán triệt, triển khai (nếu có).  

- Kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 22-
QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật của Đảng tại các cấp ủy, chi bộ trực thuộc báo cáo Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối trong tháng 11/2021.  

3. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối đăng tải Quy định số 
22-QĐ/TW và những điểm mới theo Quy định số 22-QĐ/TW; Kế hoạch số 60-

KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch này trên 
Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập.  

Trên đây là Kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 
quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./. 

 Nơi nhận: 

- BTV Tỉnh ủy, 
- Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- UBKT Tỉnh ủy, 
- Ban Biên tập Cổng TTĐT ĐUK, 

- Các đ/c UVBCH ĐB Khối, 
- Các Ban XDĐ, VP ĐU Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu: Văn phòng, UBKT ĐUK. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

Nguyễn Hồng Đức 
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