
ĐẢNG ỦY Tr. THPT THANH HOÀ            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        ỦY BAN KIỂM TRA                            Thanh Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2021 

                       * 

      Số    02   – CTr/UBKT ĐU 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 

 

 Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; 

 Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường THPT Thanh Hoà, khoá I 

 Căn cứ chương trình công tác kiểm tra số  01 - CTr/ĐU  ngày 29 tháng 12 năm 

2020 của Đảng uỷ trường THPT Thanh Hoà 

 Căn cứ vào quy chế làm việc của UBKT Đảng Uỷ. 

 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường THPT Thanh Hoà  xây dựng chương trình 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 cụ thể như sau: 

A. – THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT 

I. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN. 

1. Đối tượng giám sát: 

a. Đối với tổ chức Đảng: Giám sát cấp ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường. 

 b. Đối với Đảng viên: Giám sát tất cả đảng viên trong Đảng bộ Trường , trong 

đó tập trung giám sát uỷ viên các chi bộ; đảng viên là cán bộ thuộc diện Đảng uỷ 

quản lý. 

2. Nội dung giám sát: 

a. Đối với tổ chức Đảng: 

 - Giám sát các Chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; nghị quyết, quy định, quyết định, 

kết luận của Đảng ủy; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực 



hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện quy chế làm việc; thực 

hiện chương trình kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm của Chi bộ. 

 - Giám sát các Chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện quy chế làm việc của 

Đảng ủy. 

b. Đối với đảng viên: 

 - Giám sát việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết 

luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nguyeân taéc taäp trung daân 

chuû. 

 - Việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc 

thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thực hiện trách nhiệm được giao; giữ gìn phẩm chất 

đạo đức lối sống, việc giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và thực hiện nghĩa vụ công 

dân nơi cư trú. 

 - Thực hiện những điều cán bộ, đảng viên và công chức không được làm. 

 - Thực hiện chế độ kê khai và công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, đảng 

viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ: 

1. Đối với tổ chức Đảng:  

Đối tượng: Giám sát chi bộ Chi bộ Toán – Lí - Tin  trong việc thực hiện giám 

sát việc thực hiện quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

2. Đối với Đảng viên: 

 Giám sát đ/c Lê Anh Xuân – ĐUV -BTĐT trong việc thực hiện tiêu chuẩn 

đảng viên, việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan đơn vị và trong việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

B. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA: 

I. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA: 

1. Kiểm tra Chi bộ Sử - Địa –Tiếng Anh. Nội dung kiểm tra tập trung vào  

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". 

2. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại 

kỷ luật theo đúng thẩm quyền, dúng thời hạn quy định.  

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Đối với công tác 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. Về giám sát 

chuyên đề, ngoài Chi bộ và đảng viên được giám sát chuyên đề nói trên, trong năm 

UBKT 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: Đồng chí Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy lập kế 

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

 - Thời gian tiến hành: Bắt đầu từ ngày  18  tháng 01 năm 2021 và hoàn thành 

báo cáo trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 

 Trên đây là Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của UBKT 

Đảng ủy Trường THPT Thanh Hoà 

  Nơi nhận:                                                                            T/M ỦY BAN KIỂM TRA 

-- UBKT Huyện Uỷ ( b/c)                                                           Chủ nhiệm 

- Các Đ/c UV.BCH Đảng uỷ 

- Các chi bộ trực thuộc,                                                                                (Đã ký) 

- Thành viên UBKT ĐU, 

- Lưu UBKTĐU.                                                                                  

                                                                                                         Nguyễn Tiến Định 

 

 


