
    TỈNH ỦY KHÁNH HÒA        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 *           Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2020 

 Số 04 -CTr/TU 
    

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa  

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

- Thực hiện khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau: 

1. Nội dung: 

NỘI DUNG 
NĂM 

Kiểm tra Giám sát 

Năm 2021  - Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển 

khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách trên địa 

bàn tỉnh giao đoạn 2015 - 2020.  

- Kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

- Giám sát việc xây dựng chương trình và kế 

hoạch thực hiện chương trình công tác, quy chế làm 

việc của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 

2025; việc cụ thể hóa nội dung quy định trong quy 

chế làm việc, có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác 

đối ngoại của Đảng; việc xây dựng quy chế làm việc 

của ủy ban kiểm tra và chương trình kiểm tra, giám 

sát toàn khóa của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 

3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

trên lĩnh vực quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc sở 

hữu nhà nước (do tỉnh quản lý). 

 

- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết số 26-

NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán 

bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Kế 

hoạch số 103-KH/TU, ngày 17/10/2018 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về thực hiện Nghị quyết 

số 26-NQ/TW”; việc xây dựng, thực hiện đạo đức 

công vụ, ý thức trách nhiệm nhất là người đứng đầu 

trong phục vụ Nhân dân. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về 

“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới”; Kế hoạch số 147-KH/TU, 

ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực 

hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/3/2019 của 

Bộ Chính trị (khóa XII). 

- Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, 

ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

tư pháp. 
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Năm 2022 - Kiểm tra việc triển khai thực hiện, quản lý quy 

hoạch theo Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh; việc 

quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh.  

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về “tăng cường và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 

07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.  

- Kiểm tra công tác đảng viên, nhất là ở các chi 

bộ thôn, tổ dân phố gắn với thực hiện Chỉ thị số 28-

CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng 

cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng 

lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra 

khỏi Đảng; gắn với kiểm tra công tác quản lý đảng 

viên khi ra nước ngoài (thực hiện Quy chế quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh). 

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, 

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 27-CT/TW, 

ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

- Giám sát việc thực hiện kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những tồn tại, 

thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Giám sát việc thực hiện Chương trình hành 

động số 22-CTr/TU, ngày 20/10/2014 của Tỉnh ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
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lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Năm 2023 - Kiểm tra việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt 

động báo cáo viên và công tác nắm bắt tình hình tư 

tưởng, tâm trạng xã hội. 

- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Bộ chính 

trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và Chiến lược Cải cách tư pháp. 

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 

phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 

số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và 

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. 

- Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, 

ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản và kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của 

pháp luật.  

- Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, 

ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an 

ninh trật tự trong tình hình mới. 
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- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 

5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

của Đảng và Thông báo kết luận số 156-TB/TW, 

ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp 

hành Trung ương “về tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng”. 

Năm 2024 - Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng.  

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 

3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

trên lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.  

- Kiểm tra 05 năm thực hiện Quy định số 11-

QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc 

tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân và 10 năm việc thực 

hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Kiểm tra các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

- Giám sát việc thực hiện kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những tồn tại, 

thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa (khóa XI, XII) về 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Giám sát việc thực hiện Quyết định số 290-

QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa 

X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của 

hệ thống chính trị. 
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Năm 2025 - Kiểm tra việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo và những vấn đề nổi cộm phục vụ cho đại hội 

Đảng các cấp. 

 

2. Tổ chức thực hiện: 

Giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình này; đồng 

thời, căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Trung ương sau Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo 

cập nhật, bổ sung nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy vào tháng 12 hàng năm. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm tham 

mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ.  

Chương trình này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 
 

Nơi nhận: (VBĐT)                               T/M TỈNH ỦY 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),                       PHÓ BÍ THƯ   

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo), 

- Vụ 5 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo), 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy,  

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 

  Ban cán sự đảng UBND tỉnh,                

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,              Hà Quốc Trị 
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  
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