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Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

 Căn cứ Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; 

 Căn cứ vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa (Nhiệm kỳ 

2020 - 2025) của Đảng ủy; 

Đảng ủy Trường THPT Thanh Hoà xây dựng chương trình kiểm tra, giám 

sát năm 2021 cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

 Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết 

thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật 

của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống 

của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Không ngừng củng 

cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát của Đảng ủy theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng. 

Qua kiểm tra, giám sát để Đảng ủy có những nhận xét, đánh giá, kết luận về 

ưu điểm, khuyết điểm; kịp thời phát huy những mặt tích cực, uốn nắn, chấn chỉnh 

những thiếu sót, khuyết điểm và xử lí nghiêm trường hợp có sai phạm. Qua đó rút 

ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, 

nhằm xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành đúng chương trình đã đề ra, 

có sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, xác định đúng nội dung, đối tượng cần kiểm 

tra, thực hiện đảm bảo công tâm, khách quan, đúng quy định. 

 II. Nội dung, đối tượng và thành phần kiểm tra, giám sát 

 1. Đối với nhiệm vụ giám sát  

 1.1- Giám sát thường xuyên: 
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-  Nội dung giám sát:  

+ Đối với tổ chức Đảng:  

Việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, 

quy định, quyết định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách pháp luật của 

Nhà nước.  

Việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, 

trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và 

quy chế làm việc của cấp ủy; việc bảo đảm quyền của đảng viên; việc chấp hành 

kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lí giáo dục, 

rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

+ Đối với Đảng viên:  

Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; Quy định 47 –QĐ/TW, ngày 01/11/2011 

của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy 

định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55 – 

QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng 

cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc cam kết giữ gìn phẩm chất 

đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";  

- Đối tượng giám sát: Đảng viên của Đảng bộ Trường. 

- Thành phần giám sát: Các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy thực hiện 

giám sát thường xuyên về lĩnh vực, chi bộ được phân công phụ trách; trực tiếp chỉ 

đạo giám sát khắc phục những yếu kém, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm đã được 

kết luận; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm thì đề xuất chuyển UBKT Đảng uỷ tiến 

hành kiểm tra, xử lí theo quy định. 

 1.2- Giám sát chuyên đề:  

Nội dung giám sát:  giám sát việc thực hiện quán triệt, triển khai Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp. 

Đối tượng: Chi bộ Toán – Lí - Tin  

Thành phần giám sát: Đồng chí Nguyễn Tiến Định Phó bí thư Đảng ủy làm 

trưởng đoàn và một số đồng chí Đảng ủy viên, thành viên UBKT Đảng ủy tham 

gia đoàn giám sát. 

2. Đối với nhiệm vụ kiểm tra. 

2.1 - Kiểm tra theo định kỳ: 
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Trong năm, Đảng uỷ sẽ tiến hành kiểm tra 01 lần vào tháng 6. Nội dung 

Kiểm tra toàn diện đối với các chi bộ trực thuộc trên các lĩnh công tác xây dựng 

Đảng và củng cố hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy 

định của Trung ương. 

* Đối tượng kiểm tra: Tất cả chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường. 

2.2 - Kiểm tra chuyên đề: 

- Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Kiểm tra 

việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

* Đối tượng kiểm tra:  Chi bộ Sử - Địa – Tiếng Anh. 

* Thành phần kiểm tra: Nguyễn Tiến Định Phó bí thư Đảng ủy làm trưởng 

đoàn và một số đồng chí Đảng ủy viên, thành viên UBKT Đảng ủy tham gia đoàn 

kiểm tra. 

III. Mốc thời gian kiểm tra, giám sát: 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể phân 

công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện. 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

 - Đối với công tác giám sát: Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường 

xuyên tại những Chi bộ. Về giám sát chuyên đề, ngoài Chi bộ và đảng viên được 

giám sát chuyên đề nói trên, trong năm Đảng ủy sẽ thực hiện giám sát thêm một số 

Chi bộ và đảng viên khác nếu có phát sinh yêu cầu. 

 - Đối với công tác kiểm tra: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch 

chi tiết những nội dung kiểm tra nói trên để thực hiện. 

 - Thời gian hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả với 

BCH  Đảng ủy trước ngày 30/10/2021. 

 Trên đây là chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy 

Trường THPT Thanh Hoà 

Nơi nhận: 
- UBKT Huyện Uỷ  

- Các Đ/c UV.BCH Đảng uỷ 

- Các chi bộ trực thuộc, 

- Lưu  

T/M ĐẢNG ỦY 

                       BÍ THƯ 
 

(Đã ký) 
 

 

Trương Thanh Bình 

  
 


