
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP 

* 

Số      - KH/ĐUK 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK ngày 25/9/2017 

 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp về “Nâng cao chất lượng 

 công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp” 

                                                      ----- 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối 

Doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06- 

NQ/ĐUK ngày 25/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp về “Nâng 

cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ khối Doanh 

nghiệp” (viết tắt là Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK) như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo (phối hợp lãnh đạo) của các cấp ủy đảng 

trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 

06-NQ/ĐUK; việc xây dựng chương trình hành động của các cấp uỷ đảng, đoàn thể 

trong các doanh nghiệp.  

- Tổ chức sơ kết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức; thông qua sơ 

kết phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, 

rút ra những bài học kinh nghiệm và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm, cách làm hay để tiếp tục phát huy; đồng thời nghiêm túc nhìn nhận, đánh 

giá những khuyết điểm, hạn chế để khắc phục, sửa chữa; kiến nghị xử lý các khó 

khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK 

trong thời gian tới. 

II- NỘI DUNG SƠ KẾT 

1. Kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK. 

2. Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/ĐUK trong thời gian tới; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và 

người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK.  

3. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy 

cùng cấp; cấp ủy cấp trên và với Trung ương nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm 

tra, giám sát trong thời gian tới (nếu có). 

III- HÌNH THỨC, THỜI GIAN SƠ KẾT 

1. Đối với Đảng ủy Khối 
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- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập các Tổ công tác tham dự hội nghị sơ 

kết Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK tại một số đảng ủy cơ sở (thực hiện trong tháng 8). 

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

trong tháng 9/2022. 

2. Đối với cấp ủy cơ sở 

Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở xây dựng báo cáo (theo mẫu đề cương gửi 

kèm) và có thể xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, đồng thời phối 

hợp với Lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội nghị (trước ngày 10/9/2022) theo hình 

thức, thành phần phù hợp; cụ thể: 

+ Đối với chi bộ cơ sở: Tổ chức sơ kết tại phiên sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

+ Đối với các đảng bộ cơ sở: Tổ chức sơ kết tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng 

bộ mở rộng. 

Tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Đảng ủy Khối (qua Ủy Ban Kiểm tra trước 

ngày 15/9/2022). Lưu ý: Các đơn vị mới thành lập, tiếp nhận chưa đủ 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK thì đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian trực 

thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 

 - Chủ trì, pham mưu phối hợp với các ban, Văn phòng thành lập các Tổ công 

tác tham dự hội nghị sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của một số đảng ủy cơ sở. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/ĐUK và các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết. 

2. Các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối 

Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này 

nghiêm túc, đúng yêu cầu. 

3. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Căn cứ Kế hoạch và Đề cương báo cáo (gửi kèm Kế hoạch này) chủ động xây 

dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và 

tiến độ đề ra. 

Nơi nhận: 
- UBKT Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- UV BCH Đảng bộ Khối, 

- Các cơ sở trực thuộc, 

- Các Ban, VP, C.viên CQ Đảng uỷ Khối, 

- Lưu KT, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                     PHÓ BÍ THƯ   

 

 

 

 

  Ngô Đình Viện 
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ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP N.AN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) .........................                      

                                *                                            Nghệ An, ngày      tháng     năm 2022 

               Số         - BC/ĐU (CB) 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/9/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 

về " Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 

 trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp” 

 

 

I- Đặc điểm, tình hình   

Nêu tóm tắt đặc điểm tình hình của đảng bộ (chi bộ), những thuận lợi, khó 

khăn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và 

lãnh đạo đoàn thể; lưu ý nhấn mạnh những khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị 

quyết 06-NQ/ĐUK. 

        II- Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK  

       1- Việc triển khai học tập, quán triệt 

      - Thời gian, hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 06-NQ/ĐUK. 

      - Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-

NQ/ĐUK của Đảng ủy, Chi bộ. 

       2- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK 

Việc thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm 

tra, giám sát, kỷ luật đảng (mốc đánh giá từ 01/01/2018 đến tháng 31/8/2022): 

2.1- Đánh giá việc nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ kiểm tra các cấp 

và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

Việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng phổ biến các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các tổ chức đảng, đảng viên nắm 

vững và chấp hành; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển 

hóa. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm xẩy ra, góp phần thực hiện có 

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. 

Vai trò của cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên về chức năng nhiệm vụ của tổ chức 

cơ sở đảng trong doanh nghiệp như thế nào? vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm 

tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nhiệm vụ, nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát 

của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. 

 Việc tuyên truyền, quán triệt về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, chủ trương 

và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, các 

quy định của Đảng trong Đảng bộ như thế nào?.  
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2.2- Đánh giá việc phát huy trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi 

bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với đổi mới 

phương thức lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chi bộ. 

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ? việc rà soát, bổ sung và 

tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, quy chế 

phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.  

Việc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo chương trình đã đúng 

quy trình, quy định của Điều lệ Đảng hay chưa? đã kiểm tra, giám sát chuyên đề bao 

nhiêu cuộc?  việc chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 

đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý, đã kiểm tra 

bao nhiêu cuộc? 

Các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối 

với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của 

Đảng cấp trên, của chi bộ; thực hiện nhiệm vụ được giao và tư tưởng, phẩm chất, 

đạo đức, lối sống và giữ mối quan hệ với các tổ chức đảng, quần chúng ở nơi cư trú 

như thế nào? Việc giải quyết tố cáo đảng viên và xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đảng 

viên vi phạm (nếu có). Sự phối hợp, hợp tác, cung cấp thông tin tạo điều kiện để các 

đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ. 

2.3- Đánh giá việc kiện toàn tổ chức bộ máy của ủy ban kiểm tra đủ số lượng, 

đảm bảo chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra hoạt động. Tăng 

cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát 

cho đội ngũ cấp uỷ viên, uỷ viên ủy ban kiểm tra các cấp. 

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra trong thời gian vừa qua? Công 

tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, việc tạo điều kiện để cán bộ kiểm 

tra học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tu dưỡng? cung cấp đầy đủ tài liệu nghiệp 

vụ và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tạo mọi 

điều kiện để ủy ban kiểm tra hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 2.4- Đánh giá việc thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám 

sát, kỷ luật Đảng. Coi trọng và nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, 

thi đua khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các kết luận kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. 

Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra với Lãnh đạo 

doanh nghiệp, Ban Kiểm soát, Thanh tra nhân dân và các tổ chức có liên quan trong 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với 

công tác thanh tra, kiểm soát chuyên môn trong doanh nghiệp, kiểm tra của tổ chức 

đoàn thể và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; kiểm tra, giám sát của cấp trên 

với tự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên như thế nào?  

Việc thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và đánh giá kết 

quả giám sát. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân đã được kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm hay chưa? xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho tổ chức đảng, đảng viên; 

việc xử lý các sai phạm (nếu có).  
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3. Một số điểm nổi bật; cách làm sáng tạo, hiệu quả (nếu có). 

         III- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Tồn tại, hạn chế 

Nêu rõ Tồn tại, hạn chế, yếu kém theo 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên.  

2. Nguyên nhân 

- Khách quan 

- Chủ quan 

IV- Bài học kinh nghiệm 

V- Giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK trong 

giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 

VI- Kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

 

Nơi nhận:          T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) 

- Đảng ủy khối Doanh nghiệp (B/c),            BÍ THƯ 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ (Chi bộ), 

- ... 

- Lưu. 
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