
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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 Số 05 -CTr/TU 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 
----- 

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp 

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

tỉnh quyết định ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

như sau: 

I- NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Giám sát 

- 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. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

- 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. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

- 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”; 
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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). 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

- 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. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

2. Kiểm tra 

- Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các dự án 

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.  

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì thực hiện. 

- 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. 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

- 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). 

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. 

II- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy hoặc đồng chí Tỉnh ủy viên được phân làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm 

tra, giám sát thực hiện quy trình theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đề cương báo cáo để hướng dẫn 

các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên được kiểm tra, giám sát viết báo 

cáo và gửi về đoàn kiểm tra, giám sát trước khi tiến hành kiểm tra, giám sát. 

Các đoàn báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kết luận nội dung 

kiểm tra, giám sát. 
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III- THÀNH PHẦN THAM GIA CÁC ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh; khi cần thiết trưng tập lãnh đạo, chuyên viên của một số sở, ban, ngành có 

liên quan ở tỉnh. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và 

triển khai thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình.  

- Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám 

sát và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát 

năm 2021 của Tỉnh ủy. Các đoàn kiểm tra, giám sát tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành thực hiện theo sự phân công. 

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổng 

hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 để trình Tỉnh ủy xem xét, 

quyết định và báo cáo Ủy ban Kiểm Tra Trung ương theo quy định. 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh 

ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy và lãnh 

đạo các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Chương trình này để xây dựng 

chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, đơn vị. 

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 Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,  

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

  và 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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