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Nam Djnh, ngày 16 tháng 8 nám 2021 

So 15-KH/DUK 

KE HOACH 
thrc hin Nghj quyt s 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 cila Ban Chap hành 
Bang b tinh ye "nâng cao chat lu'çrng, hiu qua cong tác kiêm tra, giám 
sat, thi hành k 1ut däng; tang ctr&ng kiêm tra khi có dâu hiu vi phim, 

phông, chông tham nhüng, lang phi giai don 2021-2025" 

Thirc hin Nghj quyt s 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 cüa Ban Chp 
hành Dâng b tinh v "nâng cao chat lucing, hiu qua cong tác kiêm tra, giám 
sat, thi hành k' 1ut dàng; tang curng kiêm tra khi có dâu hiu vi pham, 
phOng, chng tham nhüng, lang phi giai dloan 2021-2025"; Kê hoach so 16-
KH/TU, ngày 23/7/202 1 cüa Ban Thrnng v11 Tinh üy ye vic thirc hin Nghj 
quyt; Ban ThiRing viii Dâng üy KhOi xây dirng Kê hoach thrc hin Ngh 
quyêt nhu' sau: 

I. M1JC DiCH, YEU CAU 

- Näm vtrng quan dim, miic tiêu, nhirn vii, giài pháp cüa Nghj quyêt 
và to chrc thirc hin có hiu qua nhim vii kiêm tra, giám sat, phông, chông 
tham nhüng, lang phi. D cao trách nhim và quyêt tam hành dng cüa cap 
üy, tO chirc dãng, ñy ban kiêm tra các cap và can b, dáng viên trong th?c 
hin nhim v1i kiêm tra, giám sat, phOng, chông tham nhüng, lang phi. 

- Trin khai dng b các nhim vi, giãi pháp d thrc hin thing igi các 
m1ic tiOu cüa Nghj quyêt so 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 cüa Ban Chap hành 
Bang b tinh "ye nâng cao chat luqng, hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat, 
thihành lut diáng; tang ci.thng kiêm tra khi có dâu hiu vi phm, phOng, 
chông tham nhüng, lang phi giai doan 2021-2025". 

- Xác dijnh nhim via, trách nhim ci th di vâi tirng cp üy, t chirc 
dáng, üy ban kiêm tra, to chi'rc chInh trj - xa hi các cap trong Bang b Khi 
trong thrc hin nhim v1i kiêm tra, giám sat và phông, chông tham nhung, 
lang phi. 

11. MUC TIEU 

1. Mtic tiêu tng quát 

- Tip tVc tao si1 chuyn bin rnanh me v tu tuâng, nhn thüc và hành 
dng trong Bang diôi vOi cOng tác kiêm tra, giámsát, k' 1ut dang và côn tác 



phông, cMng tham nhflng, lang phi; tru&c ht là trong cp üy, nguà'i dirng 
dâu cap ñy, to chirc dãng, và các tO ch'(rc doân the chInh trj - xã hi các cap 
trong Dãng bô. 

- Tang cung cong tác kirn tra, giám sat và phông, cMng tham nhüng, 
lang phi nhärn nâng cao nãng içrc lãnh dao,  src chiên dâu cüa Dàng, gop phân 
thirc hin thäng lgi Nghj quyêt di hi dáng bô các cap, Dai  hi Dáng b tinh 
lan thi'r XX vâ Dti hi XIII cña Dáng. 

- Kp thii diánh giá dung uu dirn cüa t chüc dãng và dáng viên d 
phát huy, dông th?yi phát hiên, lam rO thiêu sot, khuyêt diem de uOn nän,khãc 
phiic và xir l nghiOm minh khi có vi phm; phát hin, kiên nghj süa dOi, bO 
sung chü trung, chInh sách mâi cho phü hcp vi thrc tê. 

2. Muc tiêu cii the 

- 100% cap üy, tO chirc dàng, các co quan tharn mixu giüp vic cap fiy 
và üy ban kiêrn tra các cap xây drng, ban hành và tO chuc thirc hin tot 
chirong trInh, kê hoach  kiêrn tra, giám sat toàn khóa và hang nãrn. 

- Phn du trong nhirn kS'  100% cp üy, t chüc dàng và 50% tr& len 
cap uy viên các cap di.rc kiêm tra, giárn sat. 

- Cp üy ca s& can cü chrc nãng, nhim vii thrgc giao lãnh dlao,  chi  dao 
tao sir chuyen biên manh  me ye nhn thiirc và hành dng trong can bO,  dàng 
viên gop phân dua chi so cOng tác phOng, chông tharn nhüng hang nãm cüa 
tinh thuc nhóm khá trong bang xêp hang cña cá nuc. 

III. NHIIM VJ, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tip tiic tio chuyn bin manh me v nhn thiTrc, trách nhim vã 
quyêt tam chInh trj cüa Bang b Khôi dôi vói cong tác kiêm tra, giám 
sat, k hat dãng và phông, chông tham nhüng, lang phi 

- T chüc quán trit, trin khai các nghj quyt, quy djnh, kt lun, 
huâng dan cüa Ban Chap hành Trung hang, B Chinh trj, Ban BI thu, cüa 
Tinh üy, Uy ban Kiêm tra Tinh üy ye cOng tác kiêm tra, giám sat, k lut cña 
Dâng; chü truong, drnng lOi cüa Dáng, chInh sách pháp lut cña Nhà nu'c 
ye phOng, chOng tham nhung, lang phi và các van bàn huóng dan th?c hin; 
Nghj quyêt sO 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 cüa Ban Chap hành Dàng b tinh; 
qua do, tao  sir chuyên biên mnh me ye nh.n thrc và hành dng cua cap ñy, 
to chic dàng, can bô, dãng viên, truâc hêt là ngui diirng dâu cap üy, to chrc 
dâng, chInh quyên, doàn the ye cOng tác kiern tra, giám sat và phOng, chOng 
tham nhüng, lang phi. 

- K& hç'p vic quán trit Nghj quyt và K hoach thirc hinNghj quy& 
cüa Ban ThuO'ng vii Dàng ñy KhOi vó.i vic tiêp tiic quán trit, triên khai thkrc 
hin Nghj quyêt Trung hong 4, khOa XII ye "tang cu'ng xây dirng, chinh don 
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Dáng; ngän chãn, dy 1i su suy thoái v tr tu&ng chInh trj, dao  rc, 1i 
sang, nhQng biu hin "tir din bin", "tçr chuyên hóa" trong ni b; Chi thj 
s 05-CT/TW cña Bô ChInh trj khóa XII v "day manh  hc tp Va lam theo 
tu tixcing, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh" và các quy djnh ye nêu guong 
cüa can b, dàng viên. 

- Kjp th?ñ cong khai kt qua kim tra, giám sat và xü l' k' lust t chüc 
dàng, dáng viên vi phm dê phát huy hiu qua, tác diing trong phông, nguxa, 
giáo diic, ran de, cânh tinh vi pham và tao  dong thun trong xã hOi. 

2. Di mói mtnh me, nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác kim tra, 
giám sat và thi hành k lut dãng 

- Cp ñy, t chüc dâng, üy ban kim tra các cp trong Dáng b chñ 
dng rà soát, b sung, sira dôi các quy djnh, quy chê, quy trInh ye cong tác 
kim tra, giám sat, k' lust dãng cho pht'i hçip vâi Quy djnh so 22-QD/TW, 
ngày 28/7/202 1 cüa Ban Chap hành Trung wng ye cong tác kiêm tra, giám 
sat và k lut cüa Dãng và các quy djnh hin hành cüa Trung uong duçic ban 
hành sau Dai  hi lan thir XIII cüa Dàng; xây dirng chuong trInh kiêm tra, 
giám sat hang näm có tr9ng tam, tr9ng diem, barn sat nghj quyêt dai  hi dlàng 
b các cap, các nghj quyêt chuyên dê cüa cap üy và tInh hInh thirc tê cüa cci 
quan, don vj, doanh nghip; chñ tr9ng kiêm tra, giám sat dôi vâi nhüng linh 
vrc d nay sinh tiêu crc nhu: cong tác can b, quãn l dláng viên, tài chInh, 
tài san cOng, dir an dâu tu 

- Tang cung kim tra, giám sat can b thuc din c.p üy quãn 1, nht 
là cap üy viên, ngui dimg dâu cap üy, to chire dãng, co quan, don vj, doanh 
nghip ye trách nhim nêu gixong, gi gIn phâm chat dao  dirc, lôi sOng, thirc 
thi nhim via, quyên han  duc giao. Day rnanh kiêrn tra, giárn sat vic thirc 
hin thông báo két lun kiêm tra, thông báo két qua giám sat dê kjp thai dánh 
giá kêt qua khäc phiic nhüng ton tai, han chê duc chi ra cUa to chüc dàng, 
dáng viên sau kiêm tra, giám sat. 

- Tang cung giám sat chuyên d, theo huâng ma rng giâm sat tren 
các lirih v11c; tp trung vào nhng noi ni b có biêu hin mt dioan kt, có 
van dê phCrc tap  mOi nay sinh, du 1un x hi quan tam dê chü dng nhc 
nha, cánh báo, phông ngüa, ngãn chn vi pham. 

- Kt h9'p kim tra, giám sat thiRrng xuyên vai kim tra, giam sat theo 
chuyên d, kiern tra dt xuât; nêu phát hin có dâu hiu vi pham phái kjp thai 
chuyên sang kiêm tra khi có dâu hiu vi pham; lam t& cOng tác tir kim tra, 
giám sat cüa cap iy, tO chirc dàng dê kjp thai chn chinh, khc phc han ch& 
khuyêt diem ngay tai  don vj. 

- Kip  thai xir 1 nghiem minh t chirc dàng, dàng viên vi pham Cuong 
linh chInh trj, Diêu l Dàng, nghj quyêt, chi thj, quy dljnh cüa Dãng, chInh 
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sách, pháp 1ut cüa Nhà nuc; nhftng hành vi dung ting, bao che cho khuyt 
diem, vi phm cüa to chirc dáng và dãng viên. Qua trInh xem xét, thi hành k 
1utphâi dam bâo phuang huóng, phixcng châm, nguyen tàc th tiic Va thâm 
quyên theo quy dijnh. 

- Các co quan tham muu, giCip viêc cp ñy chü dng xây dçmg và to 
chüc thirc hin chuGng trInh kiêni tra, giám sat vic chap hành Cuo'ng linh 
chInh tn, Dieu lê Dâng, các chü tnrclng, nghj quyêt, chi thj, quy djnh cüa 
Dáng theo chirc näng, nhim vi, linh vuc phu trách cña mInh theo quy djnh. 

- Uy ban Kim tra Dáng üy KhM tang cithng chi do di vói üy ban 
kiêm tra dáng Uy ca s trong cong tác kiêm tra, giárn sat và kS'  1ut cña Dâng 
theo Quy djnh so 195-QD/TW, ngày 18/6/2019 cüa Ban BI thu; khi can thiêt 
có the trirc tiep chi do giãi quyêt môt so van d Cu the, khó khän, trô ngi, 
phiirc tip, van dê mOi phát sinh co' s. Thng cuông kiêm tra vic thrc hin 
nhiêm vu kiêm tra, giám sat và thi hành ki 1ut dôi vó'i tO chiirc dãng, üy ban 
kiêm tra cap dixâi dê kjp thii hurng dan, uOn nan, chân chinh nhu'ng hn ché, 
ton tai  trong thc hin nhim vu. 

- T chi'rcvà nâng cao cht krcing, hiu qua hoat dng cüa doàn kim 
tra, giám sat, dê cao tinh than, trách nhiêm cüa trng thành viên; coi tr9ng 
cong tác thâm tra, xác rninh dam báo phu'ang châm, nguyen tãc, thu tic theo 
quy djnh cüa Dâng. Dôi vó'i nhüng v vic phurc tap, lien quan diên nhiêu linh 
vurc, can thiêt thI truing tp can b cüa các Ca quan có lien quan tharn gia doàn 
kiêrn tra, giám sat. 

3. Tang ctrông siy lãnh dto cüa cp üy, nâng cao chat lu'çrng, hiu 
qua hot dng cüa ily ban kiêm tra các cap trong thirc hin nhim vli 

• r A •A kiem tra khi co dau hiçu vi phtm 

- T chüc thirc hin t& Quyt dinh s 131 9-QD/UBKTTW, ngay 
10/6/2013 cüa Uy ban Kiêm tra Trung uang ye phát hin, xác djnh dâu hiu 
vi phm, quyêt dijnh kiêm tra tO chirc dang, dang vien khi Co dâu hiu vi 
pham. Thuing trurc cap üy trurc tiep chi dao  kiêm tra khi có dâu hiu vi pham 
trong trumg hçip phi'rc tap  hoäc a dan vi có vi,i vic nôi cm, bic xüc; thi.thng 
xuyên kiêm tra, don dôc vic thirc hin nhirn vi kiêm tra khi cO dâu hiu vi 
phim cüa üy ban kiêm tra; djnh ki nghe iliy ban kiem tra báo cáo và chi dao 
tháo g khó khän, vixâng mac. Các dông chi Uy viên Ban Thuang vui Dang 
üy Khôi du?c phân cOng phii trách các TCCSD tnurc thuOc tang cuang chi 
dao, näm tInh hInh, báo cáo kp thai vai Ban Thu'ang vii, ThuOng trrc Dáng 
üy Khôi ye nhüng han  chê, tOn tai, dâu hiêu vi pham cüa tO chc dáng, dáng 
viên dê có bin pháp xir 1 kjp thai. 

- Uy ban kirn tra các cp chU dng tong hçxp, phân tIch thông tin tilt các 
ngun: Tur phê bInh, phê bInh; dánh giá phân loai t chuirc dáng, dâng viên; 
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kt qua kim tra, giám sat cüa cp üy, t chrc dàng; két 1un cüa co quan 
thanh tra nhà nrâc và két qua giám sat cüa M.t tr.n To quôc, các doàn the 
chInh tn - xa hôi; báo cáo, kiên nghj cüa cap üy, to chirc diáng cap duói; 
khiêu nai, to cao, phán ánh, kiên nghj cüa dáng viên và nhân dan dê quyêt 
dijnh kiêm tra khi có dâu hiu vi phm dôi vói to chirc diãng, dáng viên. Chü 
diôi vi các linh virc dê nay sinh vipharn, các co quan, don vj, doanh nghip 
cO biêu hin mat doàn kêt, cO nhiêu ton tti, vt vic phirc tap, nOi cm kéo 
dài, dirçyc dánh giá xêp loai không hoàn thành nhim vii; nhctng dâu hiêu suy 
thoái v tu tuâng chInh trj, dao  dirc, 1i song, "tr din biên", "tçr chuyên hóa" 
trong ni b, nhUng van dê nôi cm, bi'rc xüc trong xã hi. 

- Uy ban Kim tra Bang üy Khi tang ciiO'ng huóng dan, chi do üy 
ban kiêm tra dáng üy co so kiêm tra khi có dâu hiu vi pham theo thârn 
quyên; phân cong can bO phôi hgp, giñp d üy ban kiêrn tra co sO giâi quyêt 
mt sO van die khó khãn, phirc ttp. Khi can thiêt thI tiên hành kiêm tra each 
cp d kjp thOi ngãn ngtra, xu 1 vi pham và tao  chuyên biên tIch circ, toàn 
din trong kiêm tra khi có dâu hiu vi phm. 

4. Chil dng phông ngira, kiên quyt du tranh phông, chông tham 
nhflng, lang phi 

- Cp üy, to chirc dáng các cp trong Bang bO tip tic thirc hin 
nghiêrn tüc, diông b miic tiêu, quan diem và các nhirn v11 giài pháp ye 
phông, chong tham nhüng, lang phi theo tinh than Nghj quyêt Trung uong 3 
(khóa X); Kt 1u.n sO 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 cüa Ban Chap hành Trung 
i.ro'ng; Két 1un so 10-KL/TW, ngày 26/12/20 16 cüa B ChInh trj. Kêt hgp 
cht chë giüa tIch circ phông ngira vOi chU dng phát hin; xü l nghiêm 
minh, kjp thOi nh1rng hành vi tham nhüng, lang phi và bao che, dung tüng, 
tiêp tay cho tham nhüng, lang phi. Bang viên o bat ci'r cuong vj cOng tác nao, 
có dâu hiu tham nhung dêu phái xem xét lam no và xü l nghiêm theo quy 
djnh cüa Bang và pháp 1ut caa Nhà nuOc. 

- Nêu cao vai trô, trách nhim cüa nguOi dung du cp üy, co quan, dcm 
vj, doanh nghip tnong phông, chOng tham nhung, lang phi. Thirc hiên 
nghiêm tilic vic cOng khai, minh bach  trong  hoat  dng cüa co quan, don vj, 
doanh nghip theo quy djnh. Thirc hin dOng b, quyêt 1it, hiu qua các giái 
pháp day manh  cãi cách hành chInh theo Nghj quyêt sO 04-NQ/TU, ngày 
18/6/2021 cüa Ban Chap hành Bang b tinh và Ke hoach thirc hin Nghj 
quyêt cüa UBND tinh. Thrc hin nghiêm quy djnh cüa Bang, Nhà nuOc v 
chuyên dOi vj trI cOng tác dOi vOi can b, cOng chüc, viên chOc theo quy dijnh 
ye phông, chông tham nhüng. 

- Tang cuOng cOng tác kim tra, nu phát hin vi pham có du hiu ti 
pham thI chuyên ngay ho so vii vic den co quan diu tra có thm quyn d 
thi,i 1, diieu tra, xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut, khOng chO dn khi kt thüc 
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qua trInh kim tra rnó'i chuyn. Thirc hin nghiêrn tilic Chi th 26-CT/TW, 
ngày 09/11/2018 cüa Bô Chinh trj; Huóng dan so 04-HD/TW, ngày 
09/12/2020 cña Ban BI thr ye thi.rc hiên Chi thj 26-CT/TW ye tang cuông sr 
lãnh d?.o  cña Dáng dôi vi các Co quan bào v phap lut trong cong tác diêu 
tra, xi:r l các vu an, vu vic; phôi hçip chi do day manh  diêu tra truy to, xét 
xir, thi hành an; phát hin sam, xü l nghiêm minh các vii an, vi vic tharn 
nhung, lang phi; nâng cao hiu qua thu hôi tài san tham nhüng. 

- Cp üy CáC co quan dai  biu dan cir, Mt trn T quc, các t chrc 
chInh trj - xã hôi, CC CO quan truyên thông, báo chI phôi hgp chi do lam tOt 
vai trO, trách nhiêm trong dâu tranh phông chông tharn nhüng, lang phI; nâng 
cao hiu qua phát hin, xir l tharn nhüng, lang phI, dé khong darn tham 
nhUng, lang phi. 

5. Tang cu*ng phi hQp giva Uy ban Kim tra Bang üy Khi vói 
cap üy các co' quan ni chInh trong Khôi; phát huy vai trô giám sat cüa 
các doàn the chInh trj - xã hi trong Bang b Khôi ye cong tác kiém tra, 
giám sat, phông, chông tham nhflng, lang phi 

- Cp üy các cci quan ni chinh trong Khi lãnh dto, chi dao,  th5ng viên 
can b, dâng vien thuc hiên tot nhim vij tinh giao theo Kê hoach  sO 16-
KHITU, ngày 23/7/202 1 ci1a Ban Thumg vii Tinh üy ye vic thrc hin Nghj 
quyêt so 08-NQ/TU; chii dng trao dOi, cung cap thông tin, tài lieu lien quan 
den dâu hiu vi phm cña tO chirc dáng, dâng viên trong Dàng b Khôi, truóc 
hêt là can b thuc din Ban Thtthng v11 Dáng ñy Khôi quán l; cung cap các 
kêt 1un thanh tra, kêt qua giài quyêt to CaO, khiêu ni, các quyët dnh cüa cci 
quan thi hành, báo v pháp lut dé Uy ban Kiêrn tra Dâng üy Khôi kjp thai 
xem xét, xir l, tham muu xem xét, xir l to chirc dáng, dâng viên vi pharn 
theo quy djnh. Uy ban Kiêm tra Dáng ñy Khôi nêu phát hin can b, dáng 
viên trong Dâng b códu hiu ti phrn thI chuyên ngay hO so' vii vic den 
cci quan diêu tra có thâm quyên de thu l, diêu tra, xir l theo quy djnh cña 
Pháp 1ut. 

- Các doàn th chInh trj - xã hi trong Dáng b Khi tip tijc thirc hin 
tot Quyêt djnh so 217-QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa B ChInh tr ye ban 
hành quy ché giám sat yà phan bin xã hi; Quy djnh sO 124-QD/TW, ngày 
02/02/2018 cüa Ban Bi thu ye giám sat cüa Mt trn TO quOc Vit Nam, các 
doàn the chInh trj - xã hi và nhân dan dôi vâi vic tu duOng, rén luyn do 
diirc, lôi sOng cña ngu?ii dirrig dâu, can b chñ chôt và can b, dáng viên; tang 
cuang sir phôi hgp hoat  dng giám sat cüa các doàn the chinh tr - xã hOi 
trong Dàng bô Khôi vai hot dng kiên tra, giám sat cüa Dâng trong phOng, 
chông tham nhüng, lang phi. 

6. Kin toãn ti chfrc b may, can b lam cong tác kim tra, giám 
sat và phông, chông tham nhüng, lang phi 
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- Cp Uy co s& quan tam xây dirng, cüng c kin toàn t chirc b may, 
can b lam cong tác kiêm tra, giám sat, phèng, chông tham nhüng khi có biên 
&5ng ye to chirc; i.ru tiên hra ch9n can b có bàn lTnh chInh trj, dao  dilic trong 
sang, lOi song lành mnh và khâ näng ti.r duy, tong hqp dé bO trI lam cOng tác 
kiêm tra, giám sat, phông chông tham nhüng, lang phi. 

- ThiRing xuyên bi du'ong v chuyên mon nghip viii cho dingü lam 
cOng tác kim tra, giám sat và phông, chng tham nhUng, lang phi; bôi duorng 
kién thüc ye cOng tác kiêm tra, giám sat, phOng chông tham nhung, lang phi 
cho cap üy viên, can b, dâng viên. 

IV. TO CHC THC HhIN 

1. Uy ban Kiêm tra Bang üy Khôi 

- Chñ trI, phi hçp vOi các Ca quan chuyên trách tham muu, giüp vic 
Dâng üy KhOi tham mi.ru cho Bang üy, Ban Thithng vi Bang üy KhOi chi 
dao, tO chirc th?c hin Nghj quyêt và Kê hoach nay dam bàó theo mic dIch, 
yêu câu ni dung dé ra. 

- Chü tn, ph& hcip vâi các cci quan chuyên trách tharn muu, giñp vic 
Dâng Uy Khôi, tham muu cho Bang üy KhOi xây dirng và to chüc thirc hin 
chi.rong trinh kiêm tra, giám sat toàn khóa và hang näm; triên khai toàn din 
các nhim vii do Diêu 1 Dáng quy djnh và nhim vii do Bang üy, Ban 
Thung v11 Bang üy Khôi giao. 

- Phi hçp vii các co' quan chuyên trách tham muu, giüp vic Bang üy 
Khôi tham muu cho Ban Thithng vv Bang üy Khôi xây drng kê hoch ph 
biên, quán trit các quy djnh cüa Bang ye cOng tác kiêm tra, giám sat; k 
hoach dào tao,  bôi duo'ng kiên thü'c, nghip vi cho di ngQ can b lam cOng 
tác kiêm tra, giám sat trong Bang b. 

- Tham muu cho Dàng üy, Ban ThiRing v11 Bang ñy Khôi theo dOi, 
kiêm tra, don dOc yjéc thirc hin Nghj quyêt cüa các cap üy, to chirc dãng 
trong Bang b; hang näm so kêt tInh hInh thirc hin Nghj quy& gn vi tng 
két cOng tac xay dirng Bang ciia Bang b. 

2. Các co' quan chuyên trách tham mini, giiip vic Bang üy Khôi 

- Can cr chüc nang nhim vii cüa mInh, tham muu k hoach t chirc 
tuyên truyen, phô bien, quán trit Nghj quyt, K hoach thicc hin Nghj quyt 
cüa Ban Thung vii Tinh üy, Ké hoach th?c hin Nghj quyt cüa Ban 
Thung vii Bang üy Khôi trong Dãng bO. 

- PhOi hqp yj Uy ban Kiem tra Bang üy Khi tham muu cho Bang üy, 
Ban Thung vi,i Bang üy xây dirng va t chirc thirc hin có hiu qua chixong 
trInh kiem tra, giám sat toan khóa, hang nam. 
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- Chü dng xây dirng và t chrc thrc hin chuong trInh, k hoch kirn 
tra, giám sat vic chap hành Cuong 1mb chInh tr, Diêu 1 Dàng, các chñ 
truo-ng, nghi quyêt, chi thi, quy djnh cfla Dâng theo chrc näng, nhirn v11, 

linh virc phii trách cfla mInh. 

3. Các dãng fly, chi fly trrc thuc Bang fly Khôi 

- Can cir K hoch cfla Ban Thung vi Dàng üy Khi xây drng k 
hoch dé tO chüc triên khai thirc hin Nghi quyêt cüa Ban Chap hành Dàng 
b tinh mt each dOng b, toàn din, phân dâu dat  rnc tiêu dé ra. 

- Dinh k hang nãm so kt, tng kt tinh hInh thrc hin Ngh quy& ciia 
Ban Chap hành Dâng b tinh và Ké hoach  nay gän vâi so két, tOng kêt cong 
tác xây dirng Dãng. 

Trén day là K hoch thrc hin Ngh quyt s 08-NQ/TU, ngày 
18/6/2021 cUa Ban Chap hành Dàng b tinh "ye nâng cao chat 1ung, hiu 
qua cong tác kiêm tra, giám sat, thi hành ki lut dãng; tang cuO'ng kiêm ti-a 
khi có dâu hiêu vi pham, phông, chông tham nhflng, lang phi giai doan  2021-
2025". Ban Thung viii Dâng üy KhOi yêu câu cap iy co s&, tO chirc dáng, üy 
ban kiêm tra, các to chirc chInh trj - xã hi trong Dâng b Khôi nghiêm tñc 
triên khai thuc hin./. 

Ncii nhân: 
- UBKT Tinh üy (d báo cáo), 
- Các die UV BCH Dáng b, UV UBKT DUK, 
- Các ca quan tham miru, giiip vic DUK, 
- Các dáng b, chi b cci sr trc thuc, 
- Liru. 
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