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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
QUẬN ỦY QUẬN 3 

* 
Số            -BC/QU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Quận 3, ngày       tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 

và phương hướng trọng tâm năm 2021 
----- 

  

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ 
XI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mặc dù có nhiều ảnh hưởng do giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định của Chính phủ, nhưng công tác kiểm tra, 
giám sát của Đảng bộ Quận 3 vẫn được duy trì thực hiện thường xuyên trong toàn Hệ 
thống chính trị của Đảng bộ Quận; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, 
phản ảnh, thẩm tra tư cách đại biểu phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ Quận lần thứ XII và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả đạt 
được như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 
I. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA             

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY , CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC CỦA 
QUẬN ỦY VÀ CẤP ỦY CƠ SỞ ĐẢNG 

1. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy 
1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát 
Chỉ đạo thành lập các đoàn công tác giám sát việc kiểm điểm, phân tích chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 theo sự phân công của Ban Thường vụ 
Quận ủy. 

Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. triển khai Chương trình 
công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ đến các cơ sở đảng 1. 

Chỉ đạo 06 Tổ công tác của Ban Thường vụ theo dõi, hướng dẫn đại hội nhiệm kỳ 
đối với các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận và giám sát thường xuyên các cơ sở 
đảng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và Quy chế hoạt động của cấp 
ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triền khai 
phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. 

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm 
bảo quy định phòng dịch Covid 19 của Chính phủ. 

 
1 Hội nghị ngày 29/5/2020 về “Tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh dạo, quản lý năm 2019” 
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Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Khóa XII, 
nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XII, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025.của Ban Thường vụ Quận ủy. 

Xây dựng các báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác kiểm tra tài chính của Ban 
Thường vụ Quận ủy Quận 3 năm 2019.  

1.2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
Thành lập 02 đoàn kiểm tra đối với 04 cơ sở đảng 2 (đạt chỉ tiêu). Nội dung kiểm 

tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo 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”; Đề án số 02-ĐA/TU ngày của Ban 
Thường vụ Thành ủy về “phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn 
biến, tự chuyển hóa và phản bác các quan điểm sai trái; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Kết 
quả kiểm tra: Có 03 cơ sở đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Có 01 cơ sở đảng 
còn hạn chế. Ban Thường vụ Quận ủy đã góp ý cụ thể để Chi bộ lưu ý khắc phục. 

Thành lập 02 kiểm tra đối với 04 đảng viên 3 (đạt chỉ tiêu). Nội dung kiểm tra: 
Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; 
việc chỉ đạo ủy ban nhân dân phường thực hiện chủ đề năm 2020 về “Đẩy mạnh các hoạt 
động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Kết quả kiểm tra: Các đồng chí có 
cố gắng thực hiện những nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, các đồng chí đều còn hạn 
chế vì còn chậm trong đề xuất, xây dựng đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và 
việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chủ đề năm chưa thật hiệu quả. Ban 
Thường vụ Quận ủy đã góp ý cụ thể để các đồng chí lưu ý khắc phục. 

Thành lập 01 đoàn giám sát đối với 03 đảng viên 4 (vượt 01 chỉ tiêu, trong đó có 01 
Quận ủy viên, 02 chi ủy viên). Nội dung giám sát: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công 
tác phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng nhà đất và thực hiện Chỉ thị số 24-
CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “kiểm kê, rà soát quỹ đất, 
nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn 
liền với đất thuộc sở hữu nhà nước”. Kết quả giám sát: các đồng chí có cố gắng thực hiện 
nội dung được giám sát. Tuy nhiên, các đồng chí còn hạn chế vì tiến độ thực hiện các nội 
dung công việc còn chậm. Ban Thường vụ Quận ủy đã góp ý cụ thể để các đồng chí lưu ý 
khắc phục. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban 
Thường vụ Quận ủy  

 
2 Đảng ủy Phường 8, Đảng ủy Phường 9, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn, Chi bộ Tòa án. 
3 Bí thư Đảng ủy Phường 6, 10, 13; Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao. 
4 Đ/c Hàn Thanh Dân - Bí thư Chi bộ Hợp tác xã thương mại, đ/c Phan Thế Huy - Bí thư Chi bộ Phòng Tài 

nguyên môi trường, đồng chí Nguyễn Trường Phi - Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích. 



4 
 

Các ban xây dựng Đảng của Quận ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy tổng 
kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019; hướng dẫn và tổng hợp kết 
quả kiểm điểm, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 và xây 
dựng nghị quyết lãnh đạo năm 2020 trên các mặt công tác, nhất là tập trung tham mưu 
Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát những nội dung có liên quan trước, trong và sau Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tham mưu giúp Ban 
Thường vụ Quận ủy hoàn chỉnh Văn kiện sau Đại hội đại biểu Quận lần thứ XII, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025; giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy trong điều 
hành hoạt động xã hội trong điều kiện “bình thường mới”. 

Ban Dân vận Quận ủy thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ 
cơ sở năm 2020 đối với 09 đơn vị 5. Kết quả giám sát: Nhìn chung, các đơn vị đều thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn còn những hạn 
chế, tồn tại. Đoàn gám sát đã góp ý cụ thể từng nội dung để các đơn vị lưu ý khắc phục. 
 3. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Quận 

Có 14 đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 15 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra: 
Việc vận động, chăm lo Tết 2020; việc thực hiện phòng chống tự diễn biến, tự chuyển 
hóa; việc lãnh đạo, tổ chức Đại hội Chi bộ Khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022; việc lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 
30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 
12-HD/BTCTW ngày 16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về  “Hướng dẫn nội dung 
sinh hoạt chi bộ”; việc quản lý, sử dụng thẻ đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban 
Thường vụ Thành ủy về “Nội dung và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; 
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”. Kết quả kiểm tra: Có 14 
chi bộ thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có 01 chi bộ còn hạn chế. Đảng ủy cơ sở đã 
góp ý cụ thể để các chi bộ lưu ý khắc phục. 

Có 13 đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 20 đảng viên (trong đó có 05 đảng ủy viên 
và 04 chi ủy viên). Nội dung kiểm tra: Việc học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; công 
tác quản lý, sử dụng quỹ hoạt động và Quỹ học bổng khuyến học phường và quỹ Hội 
Chữ thập đỏ phường năm 2019; việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy Phường và Ban 
chỉ huy Công an Phường về trật tự đô thị; việc chỉ đạo, điều hành tổ chức đại hội chi bộ 
nhiệm kỳ; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo Điều lệ Đảng; việc thực hiện Quy 
định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Kết quả 
kiểm tra: Có 16 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (trong đó có 05 đảng ủy 
viên và 04 chi ủy viên). Có 02 đảng viên  còn hạn chế. Đảng ủy cơ sở đã góp ý cụ thể để 
các đảng viên lưu ý khắc phục. 

Có 09 đảng ủy cơ sở giám sát đối với 09 chi bộ trực thuộc. Nội dung giám sát: 
việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; việc 
tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển 

 
5 Đảng ủy phường 1, 10, 13 Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Phòng Lao động thương binh và xã hội, trường 

THPT Marie Curie, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Quận và cơ quan liên đoàn lao động Quận. 
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hóa; việc thực hiện quy trình tuyển gọi thanh niên tham gia dân quân thường trực 
Phường; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý v.v.... Kết quả giám sát: Có 08 chi 
bộ thực hiện tốt nội dung được giám sát, có 01 chi bộ còn hạn chế nhất định. Đảng ủy cơ 
sở đã góp ý cụ thể để chi bộ lưu ý khắc phục. 

Có 11 đảng ủy cơ sở giám sát đối với 18 đảng viên (trong đó có 04 đảng ủy viên,     
02 bí thư chi bộ,  01 chi ủy viên). Nội dung giám sát: việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên 
và việc chấp hành nội quy cơ quan; việc phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
đối với bản thân; việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy Phường về vận động, chăm lo 
tết Canh Tý năm 2020; việc vận động đảng viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị số 19-
CT/TU của Thành phố về “Vận động người dân Thành phố không xả rác ra đường và 
kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Việc thực hiện nhiệm vụ được giao 
và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ 
đảng viên theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Chi bộ giao; việc thực hiện Quy chế làm 
việc của Ban Chấp hành. Kết quả giám sát: Có 15 đảng viên thực hiện tốt nội dung được 
giám sát (trong đó có 04 đảng ủy viên và 02 bí thư chi bộ). Có 03 đảng viên còn hạn chế 
(có 01 chi ủy viên). Đảng ủy cơ sở đã góp ý cụ thể để đảng viên lưu ý khắc phục. 

Năm 2020, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp giảm so với 
năm 2019. Nguyên nhân do Ban Thường vụ Quận ủy giảm kiểm tra, giám sát diện rộng, 
tập trung kiểm tra, giám sát những nội dung trọng tâm phục vụ tổ chức thành công Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII và đại hội các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ 
Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA ỦY BAN 
KIỂM TRA QUẬN ỦY VÀ CHI BỘ 

1. Về thực hiện chức năng tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy và nhiệm vụ 
Ban Thường vụ Quận ủy giao 

1.1. Công tác tham mưu 
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy dự thảo báo cáo kết 

quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cua Hệ thống chính trị Quận năm 
2020; Chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị Quận năm 2021 
theo yêu cầu của Thành ủy và chuẩn bị các báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban 
Kiểm tra Thành ủy.  

Tham mưu xây dựng và ban hành 22 văn bản khác liên quan đến công tác kiểm tra, 
giám sát; giải quyết đơn thư tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hiện Quy định 1374 và 
báo cáo theo yêu cầu của Thành ủy 6.  

 
6 Chương trình số 31-CTr/QU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Công tác kiểm tra, giám sát 

năm 2020”.  
Báo cáo số 403-BC/QU ngày 25/3/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kết quả thực hiện Quy định số 

1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy trong Quý I/ 2020”.  
Báo cáo số 417-BC/QU ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kết quả thực hiện thông báo kết luận 

số 641-TB/UBKTTU ngày 29/10/2019 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đối với Ban Thường 
vụ Quận ủy Quận 3”. 

Chương trình số 34-CTr/QU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Chương trình công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí năm 2020”. 

Báo cáo số 444-BC/QU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kết quả thực hiện Quy định số 
1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2020”. 
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Tham mưu Thường trực Quận ủy tiếp và trả lời đơn phản ảnh của công dân cư 
ngụ tại chung cư SCREC, phường 12 7, đồng thời giám sát thường xuyên công tác khám 
sơ tuyển và điều thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện 
quy trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 
2025 đối với 07 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chuyên trách (trong đó có 01 Chủ 
nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 02 ủy viên từ nguồn tại chỗ; 01 phó chủ nhiệm và 02 ủy 
viên từ cơ sở) có trong danh sách quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu Ban 
Thường vụ Quận ủy ban hành quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đối với 25 ủy ban kiểm 
tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

1.2. Thực hiện nhiệm vụ được giao 
1.2.1. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 
Phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tham gia ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ đối 

với …. nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; tham gia ý kiến về đánh giá, 
phân loại đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy 
quản lý năm 2019. 

Là thành viên Khối Nội chính Quận tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng 
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng năm 2020; tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng và cuối năm và tham mưu xây dựng 
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng năm 2021. 

Là thường trực Tổ công tác 02 tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Kế 
hoạch thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU năm 2020 (nhằm thực hiện Quy định số 1374-

 
Báo cáo số 445-BC/QU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Sơ kết công tác phòng, chống tham 

nhũng 6 tháng đầu năm 2020”. 
Kế hoạch số 244-KH/QU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU 

ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về quy trình giải quyết thông tin phả ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2020”. 

Báo cáo số 447-BC/QU ngày 06/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 
và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020”. 

Báo cáo số 450-BC/QU ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tình hình thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng năm 2020”. 

Báo cáo số 463-BC/QU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổng kết việc thực hiện Quy định số 
30-QĐ/TW” ngày 27/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng 
về công tác kiểm tra, gám sát, kỷ luật đảng (từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020)”. 

Báo cáo số 466-BC/QU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổng kết công tác phòng, chống 
tham nhũng (từ ngày 01/02/2013 đến nay); nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”. 

Báo cáo số 02-BC/QU ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kết quả thực hiện Quy định số 1374-
QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy trong 9 tháng năm 2020”. 

Báo cáo số 10-BC/QU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, 
thanh tra, giám sát của Hệ thống chính trị quận 3 (từ tháng 01 đến tháng 9/2020)”. 

Chương trình số 02-CTr/QU ngày 23/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Công tác kiểm tra, giám sát 
toàn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025”. 

Báo cáo Văn phòng Tiếp công dân – Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tổ 
chức Thành ủy tình hình giải quyết đơn tố cáo của công dân và trả lời đơn tố cáo liên quan đến 02 đảng viên là cán bộ 
chủ chốt (đồng chí Đoàn Thanh Hải và đồng chí Trần Thanh Túc); Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và ủy ban 
kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo thẩm tra, xác minh tư cách Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận 
lần thứ XII; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 (giai đoạn 2018-2019) và Dự thảo báo cáo kiểm điểm 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2015  -2020; Báo cáo kết quả thực hiện Quy 
định 1374 trong 9 tháng năm 2020. 

7 Ông Vũ Xuân Hùng và một số công dân ở chung cư SCREC. 
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QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy), báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU 
trong từng quý, 6 tháng và cả năm và tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 
02-QĐ/QU năm 2021. 

Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 01 
đoàn giám sát đối với 04 cơ sở đảng 8 (vượt 01 chỉ tiêu). Nội dung giám sát: Việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ 
Quận ủy (nhằm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy) về 
“Quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; 
việc lãnh đạo ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ 
tiếp công dân, đối thoại, xử lý những phản ảnh, kiến nghị của công dân năm 2019. Kết 
quả giám sát: Các cơ sở đảng thực hiện tốt nội dung được giám sát. 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phân công cán bộ tham dự hội nghị kiểm điểm, đánh 
giá cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy 
quản lý năm 2019 và cử cán bộ tham dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ trên địa bàn 
Quận theo sự phân công của Ban Thường vụ Quận ủy. 

Đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy thăm hỏi động viên đối với các đồng chí nguyên 
lãnh đạo, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy các thời kỳ khó khăn, đau yếu nhân kỷ niệm 
72 năm ngày truyền thống Ngành kiềm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020). 

Lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương tặng Kỷ niệm chương Ngành kiểm tra cho 02 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 9. 

1.2.1. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát góp phần phục vụ tốt việc lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; tham gia vào quá 
trình chuẩn bị, giới thiệu nhân sự ban chấp hành và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 
2020 - 2025; thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu đối với đảng viên tham dự đại hội đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định 
2.1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên 
2.1.1. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 
Thành lập 01 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng 10 (thiếu 

01 chỉ tiêu). Nội dung kiểm tra: việc chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu ủy ban 
kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả kiểm tra: Ban thường vụ đảng ủy 
cơ sở đã xin ý kiến của Quận ủy để thay đổi 02 đồng chí trong danh sách dự kiến bầu ủy 
ban kiểm tra đảng ủy vì những lý do khách quan. Nhưng khi Quận ủy chưa có ý kiến 
chính thức bằng văn bản thì đảng ủy phường đã tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 
– 2025 và bầu ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy theo danh sách mới. Ban thường vụ đảng 
ủy cơ sở có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ nghiêm khắc phê 
bình rút kinh nghiệm. 

 
8 Đảng ủy Phường 3, 4, 7, 10. 
9 Đồng chí Đoàn Thanh Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và đồng chí Nguyễn Đức Đây - Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. 
10 Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 14. 
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Thành lập 02 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (qua dư luận phản ảnh) đối 
với 02 đảng viên 11 (đủ chỉ tiêu). Nội dung kiểm tra: Việc điều hành hoạt động Chợ; việc 
thu nộp, quản lý, sử dụng phí chợ đối với hộ kinh doanh vãng lai từ đầu năm 2020 đến 
nay. Kết quả kiểm tra: Có 01 đảng viên không vi phạm nhưng có hạn chế thiếu sót, đề 
nghị khắc phục. Có 01 đảng viên có vi phạm, nhưng chưa đến mức kỷ luật, chỉ kiểm 
diểm, phê bình, rút kinh nghiệm (đã kiểm điểm xong và báo cáo khắc phục). 

2.1.2. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 
Có 04 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 

chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra: Thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đảng 
viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc kiểm tra, giám 
sát cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW 
và Hướng dẫn số 12-HD/BTC TW v.v… Kết quả kiểm tra: Có 03 chi bộ có vi phạm 
nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Có 01 chi bộ không vi phạm nhưng có hạn chế, 
khuyết điểm. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã góp ý cụ thể và yêu cầu các chi bộ có vi 
phạm kiểm điểm, chấn chỉnh và nhắc nhở các chi bộ còn hạn chế lưu ý khắc phục. 

Có 09 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 
đảng viên (gồm 02 đảng ủy viên và 01 phó bi thư chi bộ). Nội dung kiểm tra: Thực hiện 
nhiệm vụ được giao về thu các phí và lệ phí nộp Kho bạc Nhà nước; việc thực hiện học 
tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc phòng chống suy thoái 
tư tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thi đua 
khen thưởng, chuẩn bị văn bản các kỳ họp hội đồng nhân dân cơ sở trong thời gian cuối 
năm 2019. Kết quả kiểm tra: Có 05 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử 
lý kỷ luật (gồm 01 phó bi thư chi bộ). Có 01 đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật và 
đã kỷ luật. Có 03 đảng viên không vi phạm nhưng có hạn chế, khuyết điểm (gồm 02 
đảng ủy viên). Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã góp ý cụ thể và yêu cầu các đảng viên 
có vi phạm kiểm điểm, phê bình và nhắc nhở các đảng viên còn hạn chế tự chấn chỉnh. 

2.2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 
2.2.1. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 
Thành lập 01 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 

đối với 02 tổ chức đảng 12 (đủ chỉ tiêu). Kết quả kiểm tra: Các tổ chức đảng thực hiện tốt 
nội dung được kiểm tra; đã tiến hành một số nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 
năm đã đề ra. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm; có nội 
dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp v.v… Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã góp ý cụ thể 
để cơ sở đảng lưu ý khắc phục. 

Thành lập 01 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với 
07/07 tổ chức đảng có thi hành kỷ luật năm 2019 13,  Kết quả kiểm tra: Có 06/07 tổ chức 
đảng thực hiện quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên. Có 01 cơ sở đảng còn 
hạn chế vì lưu trữ hồ sơ kỷ luật chưa đầy đủ, chi bộ sau khi kỷ luật đảng viên chưa báo 

 
11 Đ/c Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban quản lý chợ Bàn Cờ. 
Đ/c Huỳng Phú Lễ - Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng ban quản lý chợ Nguyễn Văn Trỗi 
12 Chi bộ Hợp tác xã và Đảng bộ Cơ quan Đoàn thể 
13 Đảng ủy phường 4 (03 trường hợp), Đảng ủy phường 7 (02 trường hợp), Đảng ủy phường 11 (01 trường hợp), 

Đảng ủy phường 12 (01 trường hợp), Đảng ủy Công an Quận (04 trường hợp), chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn (01 
trường hợp), chi bộ Bảo hiểm xã hội  (01 trường hợp). 
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kết quả thi hành kỷ luật đảng viên về đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã nhắc nhở cơ 
sở khắc phục. 

 
2.2.2. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở 
Có 17 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát đối với 36 chi bộ trực thuộc. Kết quả kiểm tra: Có 32 chi bộ thực hiện tốt nội 
dung được kiểm tra; có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm và và tổ chức kiểm tra 
một số nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Có 04 chi bộ còn hạn chế vì ít kiểm tra chuyên 
đề và nội dung chưa sát với tình hình hoạt động của chi bộ. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ 
sở đã góp ý cụ thể từng nội dung để các chi bộ lưu ý khắc phục. 

2.3. Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên  
2.3.1. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 
Thành lập 01 đoàn giám sát chuyên đề đối với 04 đảng ủy cơ sở 14 (vượt 02 chỉ 

tiêu). Nội dung giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW 
ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 
16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Kết 
quả giám sát: Có 01 cơ sở đảng thực hiện tốt nội dung được giám sát. Có 03 cơ sở đảng 
còn hạn chế, thiếu sót. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã góp ý cụ thể để cơ sở đảng lưu ý 
khắc phục. 

Thành lập 01 đoàn giám sát chuyên đề đối với 04 bí thư đảng ủy cơ sở  (vượt 02 
chỉ tiêu) 15. Nội dung giám sát: Việc chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc của 
đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả giám sát: Các đồng chí đều chỉ đạo xây 
dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của Đảng ủy đúng quy định. 

2.3.2. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở 
Có 18 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát đối với 31 chi bộ trực thuộc. Nội 

dung giám sát: Việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 
2019; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Phòng chống tự diễn biến, 
tự chuyển hóa”; việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 
năm 2019; việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023; việc thực hiện Quy định số 
02-QĐ/QU ngày 07/02/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “quy trình giải quyết thông 
tin phản ảnh liên quan đến tác tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính  trị…”; việc 
đăng ký nội dung phấn đấu rèn luyện trong Sổ tu dưỡng năm 2019; việc thực hiện Nghị 
quyết của đảng ủy phường nhằm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về thực 
hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh 
rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 
30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 
12-HD/BTCTW ngày 16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về  “Hướng dẫn nội dung 
sinh hoạt chi bộ”; việc chấp hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng”; việc phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đã quần chúng kết nạp 
đảng; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ và việc lãnh đạo cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quy chế 

 
14  Đảng ủy Phường 1, 2, 5, 13. 
15 Bi thư Đảng ủy Phường 4, 9, 14 và Cơ quan Chính quyền. 
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làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020 2025. Kết quả giám sát: Có 24 
chi bộ thực hiện tốt nội dung được giám sát. Có 07 chi bộ còn hạn chế đã được ủy ban 
kiểm tra đảng ủy cơ sở góp ý cụ thể để lưu ý khắc phục. 

Có 21 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát đối với 33 đảng viên (gồm 09 đảng 
ủy viên, 02 bí thư chi bộ, 03 chi ủy viên). Nội dung giám sát: Việc đánh giá, phân tích 
chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019; việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU 
về phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; việc điều hành công tác tuyển chọn, giao 
quân năm 2020 và chỉ đạo chăm lo Tết 2020; việc điều hành, chấn chỉnh công tác quản 
lý nhà nước về đất đai, xây dựng; việc chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch Covid; việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành quy 
định những điều đảng viên không được làm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc chỉ đạo 
hoàn chỉnh hồ sơ, văn kiện sau đại hội chi bộ và ban hành, tổ chức thực hiện quy chế 
hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và 
nhiệm vụ đảng viên; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 về “đẩy mạnh hoạt 
động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Kết quả giám sát: Có 22 đảng 
viên thực hiện tốt nội dung được giám sát (gồm 03 đảng ủy viên, 01 bí thư chi bộ, 03 chi 
ủy viên). Có 11 đảng viên còn hạn chế (gồm 06 đảng ủy viên và 01 bí thư chi bộ) và đã 
được ủy ban kiểm tra đảng ủy góp ý để lưu ý khắc phục.  

2.4. Kiểm tra tài chính Đảng 
2.4.1. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 
Thành lập đoàn kiểm tra tài chính đảng năm 2019 đối với Văn phòng Quận ủy. 

Kết quả kiểm tra: Bộ phận kế toán, thủ quỹ có sai phạm. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã đề 
nghị lãnh đạo Quận ủy, lãnh đạo Văn phòng Quận ủy làm rõ trách nhiệm của các tổ 
chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định. 

Thành lập 01 đoàn kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với với 
03 cơ sở đảng 16 (vượt 01 chỉ tiêu). Kết quả kiểm tra: Có 02 cơ đảng thực hiện tốt công 
tác đảng phí. Có 01 cơ sở đảng còn hạn chế vì chưa thu đủ đảng phí ở phần thu nhập 
tăng thêm của đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở đảng 
khắc phục.  

2.4.2. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 
Có 14 Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng 

phí đối với 15 đồng chí phụ trách đảng phí của đảng ủy và 52 chi bộ trực thuộc. Kết quả 
kiểm tra: Có 12 đồng chí phụ trách đảng phí của đảng ủy thực hiện đúng quy định; có 03  
đồng chí còn hạn chế. Có 34 chi bộ thực hiện tốt công tác đảng phí; có 18 chi bộ còn hạn 
chế.  Những đồng chí phụ trách đảng phí của đảng ủy và chi bộ trực thuộc còn hạn chế 
đã được ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở góp ý cụ thể để lưu ý khắc phục, đồng thời giao 
chi bộ truy thu số đảng phí là 1.862 đồng. 

2.5. Thi hành kỷ luật đảng  
Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 05 trường hợp và đình chỉ sinh hoạt đảng 

đối với 04 đảng viên. Trong đó: 

 
16 Đảng ủy phường 3; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và trường Marie Curie. 
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- Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kỷ luật “Khai trừ” 01 đảng viên thuộc Đảng bộ Công 
an Quận 17 và “Khiển trách” 01 đảng viên là cán bộ chủ chốt Phường 12 18. 

- Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 04 đảng viên ở chi bộ 
khu phố 19. Lý do:  Đánh người khác bị trọng thương và bị cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an quận 3 truy tố; bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt bị can để 
tạm giam; bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố. 

- Có 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật Khiển trách đối với 03 
đảng viên (02 lực lượng vũ trang và 01 viên chức) 20. Nội dung vi phạm: bị Công an 
Thành phố thi hành kỷ luật “Cách chức” vi phạm quy định của Ngành Công an về khai 
lý lịch; vi phạm quy định của Đảng về sinh con thứ 3 từ năm 2016, nhưng không báo cáo 
chi bộ; bị Công an quận 3 thi hành kỷ luật khiển trách vì kê khai không đúng và sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp (cụ thể là sử dụng bằng cấp III không hợp pháp). 

2.6. Giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên 
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giải quyết xong 01/01 đơn tố cáo của công dân 21. Nội 

dung tố cáo: việc cấp giấy chủ quyền nhà. Kết quả giải quyết: Đồng chí vi phạm đến 
mức phải bị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã yêu cầu 
Đảng ủy cơ sở tố chức kiểm điểm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí (và Ủy 
ban Kiểm tra Quận ủy đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí).  

Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết 02 đơn tố cáo của công dân đối 
với 02 cán bộ chủ chốt 22. Nội dung tố cáo: việc điều hành chợ và quản lý tài chính chợ; 
việc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên. Kết quả giải quyết: Ban Thường vụ Quận ủy đã giải 
quyết và trả lời bằng văn bản đến công dân. 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI LÊN TỪ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN 3 

Một số đảng ủy cơ sở chưa làm tốt công tác nắm bắt tình hình các chi bộ trực 
thuộc, chưa giải quyết thấu đáo các thông tin phản ảnh của đảng viên và quần chúng liên 

 
17 Đảng viên Lê Kim Phương – Cán bộ Đội Chính tri – Hậu cần Công an Quận 3 vi phạm quy định của ngành 

Công an đến mức bị Công an Thành phố tước danh hiệu Công an nhân dân. 
18 Đồng chí Trần Thanh Túc – Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12 không chấp 

hành bản án của Tòa án nhân dân quận 3 đối với bản thân. 
19 Đảng viên Nguyễn Xuân Hùng – Đảng viên Chi bộ Khu phố 3, Phường 9 
Đảng viên Nguyễn Xuân Sơn – Đảng viên Chi bộ 4A, Phường 8. 
Đảng viên Nguyễn Thu Trang – Đảng viên Chi bộ Khu phố 5, Phường 14. 
Đảng viên Lê Quang Minh – Đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Phường 6 
20 Chi bộ Công an phường 4 thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Tiến Sơn – đảng viên – 

thiếu tá – Nguyên Phó Trưởng công an phường 
Chi bộ trường Mầm mon 4 thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nga – đảng viên –

Phó hiệu Trưởng trường Mầm non 4 
Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ phường 12 thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – 

đảng viên – Cán bộ phòng chống tội phạm Công an phường 12 
21 Bà Trần Thị Phượng tố cáo đồng chí Trần Thanh Túc – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường 12 về việc chấp hành pháp luật.  
22 Bà Nguyễn Thị Kim Lệ - Tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi tố cáo đồng chí Lê Thị Lệ - Trường Ban quản 

lý chợ Nguyễn Văn Trỗi 
Ông Nguyễn Văn Hợi – nhân viên bảo vệ và ông Hoàng Văn Trí – Giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Diệu 

tố cáo đồng chí Đoàn Thanh Hải – CN UBKT QU vì không đề nghị kỷ luật đồng chí Đỗ Đình Đảo – Phó Bí thư Chi bộ 
- Hiệu trưởng trường thpt Nguyễn Thị Diệu. 
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quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý (nhất là ở các chợ truyền thống), dẫn đến có biểu hiện 
mất đoàn kết nội bộ và gửi đơn tố cáo nặc danh đến Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. 

Một số đảng ủy cơ sở hoạt động chưa đều tay, chưa thực hiện đúng các quy định 
của đảng về công tác tổ chức – cán bộ, dẫn đến có trường hợp phải kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 01 ban thường vụ đảng ủy cơ sở liên quan đến việc chuẩn bị nhân 
sự và bầu cử trong đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 
đảng viên có nội dung chưa sát, chưa thuyết phục. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm 
Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động thực hiện và tham mưu giúp 

Quận ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó chú 
trọng các nội dung phục vụ đại hội đảng các cấp, đồng thời chủ động triển khai các cuộc 
kiểm tra, giám sát theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 như: kiểm tra đảng phí, 
kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ảnh của 
công dân có liên quan đến đảng viên, kiểm tra tổ chúc đảng khi có dấu hiệu vi phạm; 
việc thực hiện quy định 1374v.v… 

Giám sát thường xuyên việc tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020; việc chuẩn 
bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 44 cơ sở đảng. 

Giám sát thường xuyên 44 cơ sở đảng trong việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 
2025 và thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về kiểm soát ngăn ngừa, dịch bệnh Covid – 
19; việc điều hành xã hội trong giai đoạn “bình thường mới”. 

2. Hạn chế  
Việc triển khai và tổ chức thực hiện các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2020 do Ban 

Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thành lập chưa đảm bảo tiến độ theo 
kế hoạch đề ra. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quận 3 năm 2020 
còn thấp so với yêu cầu và kết quả thi đua năm 2020 trong Cụm thi đua 1 thấp hơn so 
với năm 2019. 

3. Nguyên nhân 
Do Quận 3 được chọn làm đại hội điểm vào tháng 4/2020, nhưng liên tục bị dời 

lại đến ngày 19/8/2020 mới tổ chức, nên không thể chủ động thực hiện nhiệm vụ công 
tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, việc thực hiện chủ trương giãn cách xã hội phòng ngừa 
dịch Covid – 19 cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện các nội dung kiểm tra, 
giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy theo Chương trình năm đã đề ra.  

Từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2020, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khuyết 03 ủy viên 
chuyên trách (có 01 Phó chủ nhiệm) nên việc triển khai thực hiện và tham mưu Ban 
Thường vụ Quận ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm không đảm bảo tiến độ. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC KIỂM 
TRA GIÁM SÁT NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên Đảng bộ Quận 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII. Ban 
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Thường vụ Quận ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc tập trung thực hiện tốt các nội 
dung sau: 

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng năm 
2020; sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

- Xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của 
Hệ thống chính trị Quận 3 năm 2021. 

- Xây dựng và ban hành Quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
trong đảng của Ban Thường vụ Quận ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Xây dựng và ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng và Kế 
hoạch thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021. 

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quận đi sâu một số nội dung cụ thể, 
quan trọng nhằm thúc đầy thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra như: kiểm tra, giám sát một số nội dung quan 
trọng, vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm về việc kiểm điểm và phân tích chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020; việc điều động thanh niên khám sức khỏe, 
tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021; công tác cải cách hành chính v.v…  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo 

- Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và ủy ban 
kiêm tra đảng ủy cơ sở, đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Quận ủy chủ động tham mưu 
Ban Thường vụ Quận ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của đảng có liên quan đến lĩnh vực, nội dung phụ trách; tổ chức các lớp bồi 
dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ kiểm tra 

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 
của Ban Thường vụ Quận ủy, đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ cơ sở cụ thể 
hóa cho phù hợp với tình hình tưc tế của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực 
hiện hiệu quả. 
 
Nơi nhận:    
- Thường trực Thành ủy, 
- Văn phòng Thành ủy 
- UBKT Thành ủy, 
- Phòng Địa bàn 1 - UBKT TU, 
- Quận ủy viên, 
- UBKT Quận ủy, 
- Cấp ủy cơ sở đảng. 
- Lưu. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 

Nguyễn Thành Nam 

 


