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KẾ HOẠCH
tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển
khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
----Để thực hiện hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban
Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (sau
đây gọi tắt là Quy định số 22-QĐ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển
khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW nhằm giúp các cấp
ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tinh thần ủng hộ, hưởng ứng của
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ,
tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật của Đảng.
- Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 22QĐ/TW, tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thảo
luận, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, chia sẻ kiến
thức, kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
2. Yêu cầu
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức nghiên cứu, học
tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22-QĐ/TW theo tinh thần đổi
mới, thiết thực, hiệu quả; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản,
những vấn đề mới của Quy định.
- Gắn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW với việc
nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và
ủy ban kiểm tra, các quy chế, quy định, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
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- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy
định số 22-QĐ/TW phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, tài liệu
và báo cáo viên; triển khai kịp thời, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình
thức, phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp; đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt
- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
- Trao đổi, thảo luận về những nội dung mới, gắn nội dung Quy định với
những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.
2. Hình thức, thành phần, thời gian
2.1. Hình thức triển khai:
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị trực tuyến với đầu cầu ở
Đảng ủy Khối và điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ
biến Quy định số 22-QĐ/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị tại sinh hoạt
chi bộ định kỳ.
2.2. Thành phần, thời gian:
- Đối với Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức:
+ Tại điểm cầu ở Đảng ủy Khối: Các đồng chí đại diện Thường trực, Ban
Thường vụ, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; cán bộ, đảng viên cơ quan
Đảng ủy Khối; các đồng chí phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, phụ trách công
tác kiểm tra của các đơn vị thuộc Khối Đảng và các đơn vị không có điểm cầu.
+ Tại các điểm cầu ở cơ sở: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ,
chi bộ cơ sở; ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; cán bộ phụ trách công tác
kiểm tra chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (tùy tình hình cụ thể của
đơn vị để bố trí thêm thành phần nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống
dịch Covid-19).
+ Thời gian thực hiện: Hội nghị tổ chức trong ½ ngày, hoàn thành trước ngày
30/10/2021.
- Tại sinh hoạt chi bộ thường kỳ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở:
+ Thành phần:Toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ.
+ Thời gian thực hiện: Tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021.
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3. Báo cáo viên và tài liệu
3.1. Báo cáo viên
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khâu nối, phối hợp mời lãnh đạo Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt tại Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối tổ chức; phối hợp, cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc quán triệt đối
với các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt Quy định đến toàn thể cán bộ,
đảng viên của đơn vị tại sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11/2021.
3.2. Tài liệu
- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;
- Đề cương nghiên cứu, học tập, quán triệt do Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy biên soạn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khâu nối, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
mời báo cáo viên; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu tổ
chức Hội nghị trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Cung cấp đề cương, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban
kiểm tra đảng ủy cơ sở tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy
định số 22-QĐ/TW.
- Các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ chỉ
đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22-QĐ/TW trên các kênh thông
tin của Đảng bộ Khối; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy
cơ sở nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc phù hợp với
quy định của Đảng.
2. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở
- Tổ chức điểm cầu để tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán
triệt Quy định số 22-QĐ/TW do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức.
- Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Quy định số 22-QĐ/TW
và các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
thông qua sinh hoạt chi bộ và các hình thức phù hợp khác.
- Nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của cấp
ủy, ủy ban kiểm tra phù hợp với quy định của Đảng.
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Yêu cầu các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối,
các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
(để b/c)
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Phòng NV II, UBKT Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV BTV Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,
- Lưu Văn phòng, UBKT Đảng ủy Khối.
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