
TỈNH UỶ QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số ĨSO - QĐ/TU Quảng Ninh, ngày àD tháng s năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đe án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 

công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- Căn cứ Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến 

lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; căn cứ các quy định và 
hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 

- Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 09/10/2020 của Tỉnh 
ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lân thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm 
kỳ 2020- 2025; ~ 

- Căn cứ Thông báo kết luận số 650-TB/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh vê xây dựng Đê án và Chương trình hành động thực hiện Kêt 
luận số 34-KL/TW, ngàỵ 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm 
tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. 

- Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Tờ trình số 234-TTr/UBKTTU, 
ngày 24/8/2022 về phê duyệt Đe án "Đoi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả công tác kiểm tra, giảm sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030". 

BAN THƯỜNG vụ TỈNH UỶ QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Đe án "Đoi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiếm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030", với nội dung cụ thể sau: 

1. Quan điễm 
(1) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, tạo sự thống nhất 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên 
quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực 
trong Đảng và hệ thống chính trị. 
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(2) Các cấp uỷ, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu 
lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. 
Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; "giám sát phải mở 
rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Kiểm tra, giám sát phải được tiến 
hành thường xuyên, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo 
đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải 
chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát. 

(3) Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát thường 
xuyên, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá đúng ưu điểm của các cấp ủy, tổ 
chức đảng và đảng viên đế phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết 
điểm để uốn nắn, khắc phục, kiên quyết xử lý nghiêm minh khi có vi phạm để răn 
đe và giáo dục; kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Mục tiêu 
(1) Mục tiêu chung: (il) Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy dự báo, 

nhận diện sát tình hình, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, mâu thuẫn, xung đột 
nảy sinh, những cơ hội mới và những nguy cơ trong quá trình phát triển để có giải 
pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nghị quyết 
đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. (12) Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức 
đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng những nhân tố mới tích cực; phát hiện, làm 
rõ thiếu sót, hạn chế, khuyết điếm đế uốn nắn, khắc phục; chủ động phòng ngừa, đấu 
tranh, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm từ khi mới manh nha; xử lý suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống; đồng bộ với công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết 
thống nhất và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của Nhân dân. (i3) Tạo sự chuyển 
biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với công tác kiếm tra, giám 
sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ 
chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. 

(2) Mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025: (il) 100% các nghị quyết, chỉ thị, quy 
định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát được quán triệt, 
triển khai theo quy định. (Ì2) 100% cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 
xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm bám sát nghị quyết 
đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
đơn vị, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Hoàn thành 100% các cuộc 
kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra hằng năm và cả giai đoạn 
2022 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ; các đơn thư khiếu nại, tố cáo 
được giải quyết đảm bảo quy định. (i3) 100% cán bộ làm công tác kiểm tra, giám 
sát được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của ngành. (i4) 
Trong nhiệm kỳ, mỗi tổ chức, đơn vị trực thuộc được kiểm tra, giám sát ít nhất một 
lần; chi bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 90% đảng viên sinh hoạt ở chi 
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bộ. (Ì5) 100% kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được 
thực hiện nghiêm túc, xử lý triệt để, đảm bảo thời gian quy định. (i6) Đen năm 
2025, 100% ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở thực hiện được nhiệm vụ giám sát 
thường xuyên, chủ động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm. 

(3) Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030: (il) 100% các nghị quyết, chỉ thị, quy 
định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát được quán triệt, 
triển khai theo quy định. (i2) 100% câp ủy, tô chức đảng, ủy ban kiêm ứa các câp 
xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm bám sát nghị quyết 
đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và yêu câu nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Hoàn thành 100% các 
cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kê hoạch đê ra hăng năm và cả giai 
đoạn 2026 - 2030 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ; các đơn thư khiêu nại, tô 
cáo được giải quyêt đảm bảo quy định. (13) 100% cán bộ làm công tác kiêm tra 
đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực theo quy định của ngành, cơ quan, 
đơn vị. (i4) Trong nhiệm kỳ, mỗi tổ chức, đơn vị trực thuộc được kiêm tra, giám 
sát ít nhất 1 lần; chi bộ kiểm tra, giám sát thường xuyên đôi với 100% đảng viên 
sinh hoạt ở chi bộ. (i5) 100% các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh 
tra, kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, xử lý triệt để, đảm bảo thời gian quy 
định. (i6) Đến năm 2030, duy trì 100% ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở thực hiện 
được nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chủ động kiêm tra tô chức đảng câp dưới 
và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với 

công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 
3.1.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, to chức đảng, nhât là 

người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiêm tra, giám 
sát và kỷ luật Đảng 

(1) Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai sâu rộng Kết luận số 34-
KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về "Chiến lược công tác kiêm tra, giám sát 
của Đảng đến năm 2030", Ke hoạch số 52- KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của ủy 
ban Kiểm tra Trung ương và Chưong trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 26/7/2022 
của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị 
đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy ban 
kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Thông 
báo kết luận số 226-TBTW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, 
kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển 
biến rõ rệt về nhận thức và hành động; nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các 
cấp ủy, các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, về chức năng, nhiệm vụ của 
ủy ban kiểm tra các cấp. 
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(2) Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng 
đầu phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác 
dụng, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật đảng. Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan 
trọng của Đảng; phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, dân chủ, 
thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, lấy xây là chính; giám sát phải 
mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; mọi tổ chức đảng và đảng viên 
đều phải chịu sự kiếm tra, giám sát của Đảng. 

(3) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên 
cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy đinh của Đảng để các tổ chức đảng và cán 
bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu 
cực, suy thoái trong Đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên 
để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm hoặc không để tái phạm. 

3.1.2. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành đầy đủ, kịp thời để hoàn thiện 
hệ thong các văn bản vé công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thuộc thấm 
quyền của cấp ủy, tố chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 

(1) Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động triển khai, cụ thể hóa, ban hành 
đầy đủ, kịp thời các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ngay sau khi cấp có thẩm quyền ban 
hành; chủ động nghiên cứu, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy 
định...theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đồng bộ, thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đẩy 
mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

(2) Cấp ủy ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cùng cấp ngay từ đầu 
nhiệm kỳ; thường xuyên rà soát, sửa đôi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy 
chế, văn bản của cấp mình cho phù họp với các quy định của cấp trên và tình hình 
thực tiễn tại địa phương, đơn vị; kịp thời tổng họp những khó khăn vướng mắc 
trong tổ chức thực hiện, phát hiện những nội dung không còn phù họp, còn thiếu 
và những vấn đề mới phát sinh để đề xuất, kiến nghị tổ chức có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung. 

(3) ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 
và hướng dẫn thực hiện, cụ thể hoá quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng cho phù 
họp với từng cấp, dễ hiểu, dễ áp dụng; cấp uỷ cấp huyện chỉ đạo uỷ ban kiểm tra 
tham mưu hướng dẫn cho cấp dưới bảo đảm đúng các quy trình, quy định của 
Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

(4) Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát nghị quyết đại 
hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vi 
đê chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và 
hàng năm. Phân công nhiệm vụ trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, các đồng chí 
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uỷ viên ủy ban kiểm tra theo dõi đon vị, địa bàn và tham gia dự sinh hoạt với cơ sở 
đảm bảo theo các quy định và hướng dân của câp trên, đảm bảo nguyên tăc tập 
trung dân chủ, kiểm soát quyền lực của cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu, 
nhất là những nơi thực hiện người đứng đâu câp ủy đông thời người đứng đâu 
chính quyền. 

3.1.3. Đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền; kịp thời phát 
hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, có sự lan 
tỏa tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo trong công tác kiếm tra, giám sát 

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết 
đại hội đảng các câp; các quy định, quy chê, quyêt định, chỉ thị, kêt luận, hướng 
dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy ban Kiểm tra 
Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là các nội dung mới ban hành về công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng như: Nghị quyêt Trung ương 5 
(khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám, sát của Đảng, Thông báo Ket 
luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị vê tiêp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5, khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng" gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, 
XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái vê 
tư tưởng chính trị, đạo đức lôi sông, những biêu hiện "tự diên biên" "tự chuyên 
hóa" trong nội bộ và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục 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". 

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm 
tra các cấp, đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm, đảm bảo thông tin khách 
quan, chính xác, kịp thời, bác bỏ những thông tin sai sự thật để định hướng dư 
luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận, hiệu ứng tốt trong 
xã hội. 

(3) ủy ban kiểm Ira các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tích cực hưởng 
ứng, tham gia các bài viết tuyên truvền trên các trang thông tin của Ngành kiểm tra 
đảng, các trang thông tin điện từ thành phần của các địa phương, đon vị, tạp chí kiếm 
tra đảng và phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí 
và công bố thông tin trên Trang Thông tin điện tử sau các kỳ họp của ủy ban kiểm tra 
theo các quy đinh của Trung ương, của Tỉnh ủy. Lựa chọn những nội dung phù họp về 
kết quả kiểm to, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ để công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để nhân dân biết và giám sát, phát huy tối đa hiệu quả, tác dụng 
trong phòng ngừa, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh vi phạm. 

(4) Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng, quy 
định của Đảng và của Ngành kiểm tra; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập 
thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhân rộng những nhân tố mới, cách 
làm hay, hiệu quả, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên 
trong công tác kiểm tra, giám sát. 
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3.1.4. Cấp ủy các cấp ban hành và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp về 
công tác kiêm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 

(1) Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban xây dựng đảng của 
Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm 
vụ kiêm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và kiến nghị để Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy xem xét, sửa đôi, bổ sung những nội dung cho phù hợp với các quy định 
mới của Trung ương; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực 
hiện Quy chế phối họp trong kỳ và rút kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, 
chương trình thực hiện trong thời gian tiếp theo đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

(2) Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành quy chế 
phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với cấp ủy, tố chức đảng và các tổ chức, cơ quan 
liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chỉ đạo phối họp chặt chẽ, 
không đê chông chéo trong tô chức thực hiện. 

(3) Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, cơ quan nội chính, cơ quan điều tra, 
các cơ quan tư pháp, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị- xã hội, nhất là phối hợp trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng và 
đảng viên vi phạm ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố; 
không chờ đến khi có kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra; kịp thời chuyển hồ sơ 
vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra để khởi tố, điều tra, xử 
lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát; 
thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để tập trung 
chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 
nghị... của người dân ngay từ cơ sở, không để đơn thư kéo dài, vượt cấp, phát 
sinh điểm nóng phức tạp. 

(4) Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đôn 
đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
kiểm toán; việc thực hiện phải gắn trách nhiệm người đứng đầu và kết quả xử lý, 
khắc phục của tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên. Định kỳ tổ chức rà 
soát, kiểm tra, giám sát, tổng họp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên địa bàn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; 
kiên quyết xử lý các hành vi bao che, cố tình trì hoãn hoặc cố ý không chấp hành 
các quyết định, kết luận kiếm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; chỉ đạo thu hồi 
dứt điểm các khoản nộp ngân sách nhà nước, khắc phục ngay các sai phạm, tổ 
chức kiêm điêm nghiêm túc các tập thê, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm các 
trường họp vi phạm; sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để 
gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm, gắn với công 
tác thi đua - khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

(5) ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp các cơ quan tham mưu cấp ủy cùng 
cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; chủ 
động phối hợp với các ban tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện 
chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. 
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3.1.5. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng công 
tác kiêm tra, giám sát 

(1) Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp mình và các tố chức đảng cấp dưới 
theo chức năng, rLhiệm vụ được giao. Thống nhất thực hiện người đứng đầu cấp ủy 
trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt 
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

(2) Cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch thường xuyên, 
định kỳ làm việc với ủy ban kiêm tra đê năm tình hình, kêt quả thực hiện, kịp thời 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, 
giám sát của uỷ ban kiểm tra, nhất là đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, 
nhạy cảm, những vấn đề mới phát sinh. 

3.2. Tiếp tục đồi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát 

3.2.1. Thực hiện kiểm tra, giảm sát theo phương chăm giám sát phải mở rộng, 
kiếm ưa cỏ trọng tâm, trọng điếm 

(1) Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm 
giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để chủ động xây dựng 
phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 
và hăng năm toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điêu lệ Đảng, có trọng tâm, 
trọng điêm, phù hợp với điêu kiện thực tiên của địa phương, đơn vị; tập trung kiêm 
tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xác định lĩnh vực, địa bàn 
trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm tra, giám sát; chú ý những khâu, các lĩnh 
vực nhạy cảm, dê xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, có nhiêu khiêu 
kiện, khiếu kiện kéo dài, nhất là trong thực hiện các quy định công khai, minh bạch 
về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, xác định giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công, đâu tư công, tô chức cán bộ, kê 
khai tài sản, thu nhập... Hàng năm tổ chức thực hiện hoàn thành nội dung chương 
trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng; kịp thời, điều chinh, bổ sung những nhiệm vụ 
mới phát sinh xuất phát từ thực tiễn địa phương đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám 
sát cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc xây dựng và thực hiện chương 
trình kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát. 

(2) Tiếp tục thực hiện đồng bộ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của 
hệ thống chính trị theo phương châm: rõ trách nhiệm, rõ nội dung, đối tượng, đảm 
bảo tiến độ, thời gian, quy trình, quy định, tránh chồng chéo, giảm áp lực cho cơ 
sở. Các chủ thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra xây dựng kế hoạch 
triển khai cụ thể gửi về ủy ban kiểm tra cùng cấp để thực hiện việc theo dõi, điều 
phối theo nhiệm vụ được giao. 

(3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và ừong 
cả hệ thống chính trị. Chú trọng kiếm tra, giám sát tố chức đảng gắn với kiểm tra, 
giám sát người đứng đầu, cấp ủy viên cùng cấp về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn 
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phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức ừách, nhiệm vụ được giao, việc 
chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là 
đối với những nơi thực hiện người đứng đầu cấp ủy đồng thời là người đứng đầu 
chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu trong 
việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ngăn chặn vi phạm trong ban 
hành văn bản, lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ. Mở rộng giám sát có thẩm 
tra trên tất cả địa bàn, lĩnh vực; chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất 
đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm. 

(4) Kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác cán bộ, xem xét, thi 
hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có sai phạm gắn với 
việc chủ trương bố trí công tác khác đổi với cán bộ sau khi bị kỷ luật, xác định 
trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận về những sai phạm, 
tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách. 

(5) Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường 
xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng 
phòng ngừa, lấy xây là chính; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm 
tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra 
cách cấp để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong 
công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng công tác nắm tình hình, giám sát thường 
xuyên, chủ động sớm phát hiện các vấn đề để tiến hành hoặc tham mưu cho cấp có 
thấm quyền tiến hành kiếm tra, giám sát chuyên đề. 

(6) Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở 
và chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc rèn luyện đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh"; về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về chế độ 
kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán 
bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban 
kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 
đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán 
bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn 
biến", "tự chuyến hóa"; về việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên ... 

(7) Thực hiện tốt Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên các cấp, cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, 
giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ; kịp thời nắm tình 
hình, phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hoá" từ cơ sở. Cán bộ kiểm tra các cấp chủ động nắm bắt thông 
tin, dư luận xã hội, tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên, hội viên trong việc tham gia mạng xã hội. 

3.2.2. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kỷ luật kịp thời, 
nghiêm minh, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 
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(1) Chủ động kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý 
giữ cương vị chủ chốt, khi cần thiết có thể kiểm tra cách cấp. Tập trung vào những 
địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (quy 
hoạch, quản lý đất đai, xác định giá đất, lựa chọn nhà đầu tư, tài nguyên, khoáng 
sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công, tổ chức cán bộ,...); những dấu hiệu suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc 
thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về 
những điều đảng viên không được làm... để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm 
ngay từ cơ sở. Khi kết luận vi phạm phải rõ ràng, kịp thời, không để kéo dài và 
công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục, 
răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm. 

(2) Thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đúng nguyên tắc, quy 
trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn 
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của ủy ban Kiểm tra 
Trung ương; đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, không có "vùng câm", 
không có ngoại lệ, trên tinh thân nhân văn, mục đích là làm cho tô chức đảng, đảng 
viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ 
hơn, làm tốt hơn. Khi xem xét, quyết định hình thức kỷ luật tô chức đảng, đảng 
viên vi phạm, phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, tính 
chất, mức độ, tác hại, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; các tình tiêt tăng nặng 
hoặc giảm nhẹ; thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và sửa chữa, mức độ khắc 
phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra; mục tiêu, yêu cầu của việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Thực hiện đông bộ việc xử lý 
kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể theo quy định. 

(3) Kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét và quy rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng 
thời, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân vi phạm có liên quan đế 
xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Trong xử lý kỷ luật đảng viên, phải kêt hợp 
xem xét kêt quả tự phê bình và phê bình với kêt quả thâm tra, xác minh của tô chức 
đảng để bảo đảm kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đây đủ, chính xác. Cân 
làm rõ nguyên nhân, phân biệt sai lầm, khuyết điểm của đảng viên do trình độ, năng 
lực hoặc động cơ vì lợi ích chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cô ý làm trái; vi 
phạm nhất thời hay có hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn nhưng vẫn 
cô ý làm trái; ý thức tự phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lôi, không bôi 
hoàn vật chất đầy đủ, kịp thời; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho việc 
kiểm tra; phân biệt đảng viên khỏi xướng, tổ chức, quyết định với đảng viên bị xúi 
giục, lôi kéo, đồng tình làm sai. Việc đánh giá về các sai phạm cần đặt trong những 
điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể; lưu ý xem xét cả theo khía cạnh đề xuất đổi mới, 
sáng tạo trong thực hiện hoặc thực hiện thí điểm để có quan điểm xử lý khách quan, 
đúng đắn, phù họp nhằm bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người 
đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 
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(4) Tổ chức đảng và đảng viên phải phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và 
phê bình làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm nếu có của tập thể và cá nhân. Tự phê 
bình và phê bình phải thẳng thắn, không nể nang, né tránh, nêu rõ cả ưu điểm và 
khuyết điểm. Phải động viên, thuyết phục người được phê bình tiếp thu các ý kiến 
tham gia góp ý, phê bình và nhận các khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc 
phục, không nên vì bị phê bình, kỷ luật mà nản chí, oán ghét. 

3.2.3. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm để 
chủ động khăc phục, chân chỉnh 

(1) Cấp uỷ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp uỷ viên và cán bộ thuộc 
diện cấp uỷ quản lý phải thường xuyên tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình; đề cao 
trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, 
phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động chấn chỉnh, khắc phục thiếu 
sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

(2) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW ngày 
03/01/2018 cua Ban Bí thư và Ke hoạch số 164-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về "Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW 
ngày 03/01/2018 về công tác kiếm tra của tổ chức đảng đối với việc rèn luyện đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên"; ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây 
phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay vi 
phạm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để 
vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn; tăng cường kiểm tra, giám 
sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín và việc miễn nhiệm, từ chức; định 
kỳ hằng năm tiến hành kiểm tra về nội dung này để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 
kịp thời xử lý khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên. 

(3) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rà soát, bổ sung, hoàn 
thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 
công vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc thực hiện 
cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XIT, XTIT), các quy định vê trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, về những điều đảng viên không được làm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, người đúng đầu, cấp ủy viên các cấp. 

(4) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -
xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của 
người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW, 
ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. 

3.2.4. ủy ban kiểm tra cấp trên thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn 
cấp ủy, tố chức đảng và ủy ban kiếm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giảm sát 

(1) Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối 
với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiếm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám 
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sát và kỷ luật của Đảng, nhất là trong việc xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức 
tạp; kịp thời khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác 
kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, 
hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, 
nhất là việc thực hiện nhiệm vụ của cấp cơ sở khi được bổ sung một số thẩm quyền 
theo quy định mới của Đảng. 

(2) Việc chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới 
phải bảo đảm thống nhất, kịp thời, giúp ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện tôt 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Uy ban kiêm tra câp trên xem 
xét, kiểm tra lại kêt luận, thông báo, quyêt định của tô chức đảng, ủy ban kiêm tra 
cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khi phát hiện có nội 
dung sai trái; xem xét, xử lý những trường họp có dâu hiệu dung túng, bao che 
hoặc bỏ lọt vi phạm. Chuyển hồ sơ vụ việc lên ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, 
xử lý khi có căn cứ cho thấy ủy ban kiểm tra cấp dưới không xử lý hoặc xử lý 
không đúng mức đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Giải quyết tố cáo theo 
thâm quyên khi phát hiện ủy ban kiêm tra câp dưới có biêu hiện trì hoãn hoặc 
không giải quyết. Xem xét quyết định giải quyết khiếu nại của ủy ban kiếm tra cấp 
dưới khi phát hiện có vi phạm về nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Neu 
phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới ban hành các nghị quyết, quyết định, kêt 
luận hoặc đảng viên ban hành các quyết định sai trái thì ủy ban kiểm tra yêu cầu 
xem xét lại, nếu không khắc phục, xử lý thì báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét trách 
nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan. 

(3) ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát, thi hành kỳ luật đảng đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện, thị 
xã, thành phố và đảng bộ trực thuộc tỉnh; hằng năm thực hiện nhận xét, đánh giá đối 
với cấp ủy và phân loại đối với uỷ ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc về thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; lấy chất lượng, hiệu quả của công tác kiếm tra, giám sát 
của cơ sở là tiêu chí quan trọng trong nhận xét, đánh giá xếp loại hằng năm của các 
địa phương, đơn vị; chỉ đạo ủy ban kiểm ừa cấp ủy cấp huyện thường xuyên kiểm tra, 
hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp cơ sở; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ sở. 

(4) ủy ban kiểm tra cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới 
thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời, thực 
hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có 
chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong đảng bộ và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do cấp uỷ giao; kịp thời xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Rà 
soát, bổ sung, sửa đổi kịp thời quy chế làm việc, kiểm tra tô chức đảng cấp dưới 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kiểm tra tài chính đảng, 
đảm bảo mồi tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ; 
nâng cao chất lượng giám sát, chủ động nắm tinh hình, phát hiện để tiến hành kiểm 
tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ảnh của đảng viên và nhân dân, các vấn đề dư luận bức xúc, nối cộm 
ngay từ cơ sở. 
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(5) ủy ban kiểm tra cấp trên phối hợp với cấp ủy cấp dưới chỉ đạo ủy ban 
kiểm tra về việc chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy cơ 
quan ủy ban kiểm tra; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra 
theo quy định; khi cần thiết có thể trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể, 
khó khăn, trở ngại, phức tạp, vấn đề mới phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ 
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 

3.2.5. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiếm tra, giám sát của các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, 
giúp việc của cấp ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở, ủy ban kiếm tra đảng ủy cơ sở 

(1) Các ban cán sự đảng, đảng đoàn ban hành văn bản chỉ đạo về công tác 
kiểm tra thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công các thành viên ban cán 
sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra thuộc phạm vi phụ trách. Lãnh đạo 
các thành viên của ban cán sự đảng, đảng đoàn gương mẫu thực hiện công tác kiểm 
tra và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định khi được kiểm tra, giám sát; lãnh đạo 
việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về công tác kiểm tra có liên quan đến trách 
nhiệm, thẩm quyền của ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo khắc phục hậu quả, 
sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát... 

(2) Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy xây dựng chương trình kiểm 
tra, giám sát hằng năm; tăng cường tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ 
chức đảng cấp dưới, cơ quan cùng chuyên ngành cấp dưới về tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tố chức, cơ quan mình phụ trách. Phối hợp với 
ủy ban kiểm tra cùng cấp tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng 
và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng 
năm thuộc lĩnh vực phụ trách; tham gia các cuộc kiếm tra, giám sát của cấp ủy 
hoặc chủ trì kiểm tra khi được cấp ủy giao. Chủ trì giải quyết tố cáo đối với đảng 
viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thông tin kịp thời với ủy ban kiểm tra khi 
phát hiện dấu hiệu vi phạm của tố chức đảng và đảng viên... 

(3) Đảng ủy cơ sở xây dựng và chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chi bộ 
xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; phân 
công rõ cấp ủy viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thường 
xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả. Khắc phục triệt để biểu hiện đảng ủy "giao khoán" công tác kiểm tra, 
giám sát cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cơ sở chỉ đạo ủy ban kiểm tra 
thẩm định kế hoạch kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc trước khi ban 
hành, xong trước ngày 31/12 hằng năm. 

(4) ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy 
định, đảm bảo đúng quy trình; đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp 
cấp ủy lãnh đạo và thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
trong đảng bộ và các nhiệm vụ cấp uỷ giao. Chủ động xây dựng và thực hiện quy 
chế làm việc, duy trì thực hiện nguyên tắc, chế độ làm việc của ủy ban kiểm tra 
đảng ủy theo đúng quy định. Tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên, 
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chuyên đề, chủ động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu 
vi phạm. 

(5) Chi bộ thường xuyên tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm 
tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghị 
quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu 
gương, về những điều đảng viên không được làm, tiêu chuấn đảng viên, việc giữ 
gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ mối quan hệ với các tố chức đảng, quần 
chúng ở nơi cư trú..; kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điêm 
của đảng viên từ khi mới manh nha để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi 
phạm trong nội bộ, ngay tại cơ sở. 

3.2.6. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiếm tra các cấp quan tâm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác của các đoàn (tố) kiêm tra, giám sát 

(1) Khi thành lập các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát phải lựa chọn thành viên có 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù họp với lĩnh vực kiểm tra, giám sát; phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên phải đảm bảo phát huy hêt năng lực, sở trường của 
cán bộ nhất là đối với cán bộ làm thư ký tổng họp. 

(2) Xây dụng và ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) 
kiểm tra, giám sát, đông thời đôi mới phương thức, tô chức hoạt động và nâng cao 
kỳ năng làm việc theo nhóm, tổ, để tập hợp và phát huy hiệu quả trí tuệ của tập thê. 

(3) Xây dựng kế hoạch, đề cương phải chi tiết cụ thể, bám sát nội dung kiểm 
tra, giám sát. Thực hiện đảm bảo đúng phương pháp, quy trình quy định, coi trọng 
bằng chứng và công tác thẩm tra, xác minh; kế hoạch và thời gian tiến hành thẩm 
tra xác minh phải khoa học, phù họp với thực tê, giảm bớt thủ tục hành chính 
không cần thiêt, tránh phiên hà, ảnh hưởng đên hoạt động chuyên môn của đôi 
tượng, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, giám sát. 

(4) Khi làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức, cá nhân có liên 
quan phải có từ hai người trở lên và ghi biên bản làm việc, biên bản giao nhận hô sơ, 
tài liệu (nếu có); lắng nghe, tôn trọng ý kiến giải trình của đôi tượng kiêm tra, giám 
sát; hướng dẫn để đối tượng kiểm tra, giám sát chấp hành nghiêm túc quyết định, kế 
hoạch kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ của đoàn, tố kiếm tra, giám sát. 

(5) Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách 
quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc của Đảng nhưng phải thiêt thực, 
hiệu quả; đảm bảo tính khách quan, trung thực, kịp thời, khả thi của các kêt luận, 
kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. 

3.3. Định kỳ tồ chức sơ kết, tổng kết; chủ động dự bảo về công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật 

(1) Cấp ủy, tổ chức đảng định kỳ 6 tháng tiến hành sơ kết, cuối năm, cuối 
nhiệm kỳ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và 
theo các chuyên đề; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 
UBKT với các tổ chức, cơ quan liên quan để tổng kết thực tiễn, rút ra những bài 
học kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời các yếu kém, tồn 
tại; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để kịp thời kiến 
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nghị, đề xuất, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn... về công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo sát thực tế hơn, ngày càng nâng cao chất 
lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát của Đảng. 

(2) Cấp ủy, ủy ban kiếm tra các cấp tăng cường ứng dụng khoa học - công 
nghệ trong hoạt động của ngành kiểm tra; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công 
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng liên thông từ tỉnh đến cơ sở. 

(3) Nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, chủ động dự báo, tham mưu 
và tố chức thực hiện công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

3.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công minh, liêm chính; tồ 
chức bộ máy cơ quan ủy ban kiếm tra các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

3.4.1. Xây dựng mô hĩnh tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp 
đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

(1) Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm 
tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao, nhất là ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, 
thành phần theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đại hội nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (khi được phê duyệt). 

(2) Ban thường vụ cấp uỷ các địa phương chủ động đề xuất tổ chức bộ máy 
theo chủ trương tại Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngàỵ 07/7/2022 của Bộ 
Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

(3) Các cấp ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện đầy đủ các 
nhiệm vụ theo quy định của Đảng; thực hiện bố trí 01 ủy viên ủy ban kiểm tra 
chuyên trách làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xã, phường, thị 
trấn, những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên 
trở lên theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 
ương về công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

3.4.2. Xây dựng đội ngũ cản bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, 
có bản lĩnh, dũng khí đau tranh 

(1) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đủ phẩm 
chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh và dũng khí đấu tranh chống 
tham nhũng tiêu cực; có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thận trọng, 
liêm khiết, công minh, chính trực, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao; có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp vói lĩnh 
vực công tác, có kiên thức quản lý nhà nước, kiên thức pháp luật. 

(2) Xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ kiểm tra để tăng cường quản lý, giáo 
dục, rèn luyện cán bộ kiểm tra có đủ bản lĩnh, trình độ trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chổng tham 
nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan và cá nhân làm công tác kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật đảng. 

(3) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW 
ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 
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29/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất, năng lực công tác, thực sự chuyên 
nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều 
động cán bộ làm công tác kiểm ữa gắn với xây dựng và triến khai Đe án "Tiếp tục đối 
mói, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến 2030". 

(4) Tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về 
làm công tác kiêm tra và cán bộ kiêm tra sang công tác ở các câp, các ngành khác 
để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra (theo Thông báo kết luận số 312-
TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư); xây dựng đề án, kế hoạch và thực hiện 
công tác luân chuyên cán bộ kiêm tra theo Kêt luận sô 23-KL/TW, ngày 
10/12/2021 của Ban Bí thư; đảm bảo vị trí, chức danh luân chuyên theo Kêt luận 
số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị. 

3.4.3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm 
công tác kiêm tra các câp 

(1) Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác 
kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiêm tra, giảm sát 
trên từng vị trí công tác, sát với thực tiễn, trong đó chú trọng trang bị phương pháp, 
kỹ năng nghiệp vụ và thường xuyên cập nhập kiên thức mới cho cán bộ kiêm tra. 
Kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho số cán bộ mới được bâu tham gia ủy ban 
kiểm tra các cấp, cán bộ chủ chốt, có vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực 
hiện công tác kiểm tra. 

(2) ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu biên soạn nội dung tập huấn cho 
cấp huyện, cấp cơ sở bảo đảm phù họp, hiệu quả, thiết thực đê nâng cao nghiệp vụ 
công tác kiêm tra cho cán bộ câp huyện, câp cơ sở; chỉ đạo câp ủy câp dưới xây 
dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vê công tác kiêm tra, 
giám sát đầu nhiệm kỳ và hằng năm hoặc đột xuât theo đê nghị của cơ sở. 

(3) Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trung tâm chính trị 
các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với uỷ ban kiêm tra cập ủy cùng cập nghiên 
cứu, xây dựng kê hoạch bôi dưỡng nghiệp vụ công tác kiêm tra cho câp cơ sở, 
đồng thời nghiên cứu đổi mới phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý các học 
viên để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng. 

(4) Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho việc nghiên 
cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát giữa các địa phương, đơn 
vị trong tỉnh với các tỉnh, thành phô, các đon vị trong toàn quôc. 

3.4.4. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, kỉnh phí phục vụ 
cho công tác kiếm tra, giám sát 

(1) Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở 
vật chất, kỳ thuật, phương tiện công nghệ hiện đại cho công tác kiêm tra, giám sát, 
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nhất là đối với cơ quan ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thu thập tài 
liệu, chứng cứ... phục vụ cho công tác kiếm tra, giám sát. 

(2) Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao đột xuất, ngoài 
kế hoạch; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, 
nhất là cấp cơ sở, trong đó có chế độ phụ cấp đối với cán bộ kiểm to kiêm chức. 

4. Thòi gian, lộ trình thực hiện Đe án 
- Đe án được thực hiện trong 8 năm (2022 - 2030). Hằng năm cấp uỷ các cấp, 

các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy có 
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đe án. 

- Năm 2025, tiến hành sơ kết việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp trong Đe án. 

- Năm 2030, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đe án. 
Điều 2. Tổ chức thưc hiên 

• • 

1. 1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được 
giao có chương trình hoặc kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực 
hiện Đe án theo quy định. 

2. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: (il) Chủ trì, phối họp 
với các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Đê án này; (i2) Tham mưu cho tô chức triên khai thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu, giải pháp của Đê án; (i3) Tập huân, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, 
giám sát cho câp uỷ và uỷ ban kiêm tra cấp dưới; (Ỉ4) Định kỳ hàng năm tổng hợp, 
báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và báo cáo đột xuất 
khi có yêu cầu; tham mưu sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện 
Đe án. 

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: (il) Chủ trì, phối họp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 
Thanh tra tỉnh để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất phương án sắp 
xếp tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, cơ quan thanh tra cấp huyện theo chủ 
trương tại Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị; (i2) 
Tham mưu kế hoạch luân chuyển cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, 
ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư; (Ỉ3) Chủ trì, phối họp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung quy hoạch cán bộ ủy 
ban kiêm tra từ tỉnh đên các đảng bộ trực thuộc gắn với tiêu chuẩn, chức danh, vị 
trí việc làm; (i4) Tiêp tục nghiên cứu, tham mun việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với cán bộ làm công tác kiểm tra trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung 
ương và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì phối hợp với ủy ban Kiểm tra Tỉnh thực hiện 
các nhóm giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ 
chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

5. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh: Căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Đề án, có chương trình hoặc kế hoạch cụ thể 
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để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đe án đến các tổ chức đảng trực thuộc; 
định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đe án. 

6. Các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và 
nội dung của Đe án có trách nhiệm xây dựng kê hoạch và hướng dân câp dưới tô 
chức thực hiện có hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiên chỉ đạo. 

Nơi nhân: 
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (báo cảo), 
- Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
- Như điều 2 {để thực hiện), 
- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG vụ 
M THƯ 

guyễn Xuân Ký 
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