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CHƢƠNG TRÌNH
kiểm tra, giám sát của Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối năm 2022

----Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày
30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) quy định thi hành Điều
lệ Đảng;
Căn cứ các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
của Đảng;
Căn cứ Chương trình số 12 - CTr/TU, ngày 19/01/2022 về kiểm tra, giám sát
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám
sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt
Đảng uỷ Khối) xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 như sau:
I. Chƣơng trình kiểm tra
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày
12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng,
hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”;
Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
về “tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
- Đối tượng kiểm tra: Đảng ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy các đơn vị: Trường
Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi Chức năng, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2022.
2. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa
XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với các quy định của
Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
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- Các đảng ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm
tra, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Đoàn Kiểm tra, trực tiếp kiểm tra
đối với tập thể và người đứng đầu tại các đơn vị: Bệnh viện Y học Cổ truyền,
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh, Bưu điện tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2022.
II. Chƣơng trình giám sát
1. Giám sát thường xuyên
Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, phó trưởng các ban xây
dựng Đảng theo dõi, phụ trách khối theo Quyết định số 171 - QĐ/ĐUK, ngày
04/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
thực hiện giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và
đảng viên, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp để xử lý hiệu quả những vấn
đề phát sinh ngay tại cơ sở; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả gửi về Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối.
2. Giám sát chuyên đề
Giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành
động thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hoá công sở,
văn hoá doanh nghiệp; Kết luận số 29 - KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức
công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức.
Đối tượng giám sát: Đảng ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy các đơn vị: Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh.
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định thành lập các đoàn kiểm tra,
giám sát do các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng
đoàn thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát.
- Các đoàn kiểm tra, giám sát căn cứ nội dung, tiến hành kiểm tra, giám
sát và báo cáo kết quả để Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, kết luận theo
quy chế.
- Kinh phí phục vụ Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối theo Quyết định số 744 - QĐ/TU, ngày 28/8/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu hoạt động của
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các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp tỉnh.
- Giao Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối chủ trì, phối hợp với các ban xây
dựng Đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực
hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để xây
dựng Chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp. Chương trình kiểm tra, giám sát
của cấp ủy, chi bộ năm 2022 nộp về Đảng ủy Khối (qua Ủy ban Kiểm tra trước
ngày 10/02/2022).
Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời gian, Ban
Thường vụ Đảng uỷ Khối sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Chương trình cho
phù hợp và đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Nơi nhận:
- UBKT Tỉnh uỷ,
- Phòng NVII UBKT Tỉnh uỷ, (Để b/c)
- Các ban XD Đảng và VPTU,
- Các ban xây dựng Đảng, VP ĐUK,
- Các đảng uỷ, chi bộ cơ sở,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối,
- Lưu VT, UBKT Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
ĐUK các CQ và DN tỉnh
27/01/2022 17:20:15

Nguyễn Thị Lệ Hà

