


ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
QUẬN ỦY QUẬN 3 

* 
Số          - CTr/QU 

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

  

CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy 

----- 
 
Căn cứ Điều 30 Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 

lần thứ XII; Chương trình số 02-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của             
Ban Thường vụ Quận ủy về Công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XII, nhiệm kỳ 
2020 – 2025;  

Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 
2021 cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM 
SÁT. 

1. Chương trình kiểm tra. 

1.1. Kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng 
viên. 

* Đối tượng: Tiến hành kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng gồm:Đảng ủy 
Phường 13, Đảng ủy đại diện Cơ quan Bộ Tài chính tại TP.HCM, Chi bộ Trung 
tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật. 

* Phân công: …………………………………, Ủy viên Ban Thường vụ - 
……………………………………………… làm trưởng đoàn. 

* Thời gian thực hiện trong quý…….. năm 2021. 

1.2.Kiểm tra về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và 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 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. 

* Đối tượng: Tiến hành kiểm tra đối với 02 đảng gồm: Đảng ủy Phường 3, 
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân. 

* Phân công: Đồng chí Vũ Tố Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban 
Tuyên giáo Quận ủy làm trưởng đoàn. 

* Thời gian thực hiện trong quý …. năm 2021. 
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1.3. Kiểm tra về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cải cách 
hành chính 

* Đối tượng: Tiến hành kiểm tra đối với 02 đảng viên gồm: Đồng chí Đỗ 
Minh Long - Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị; đồng chí Nguyễn Chí 
Thành - Bí thư chi bộ, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Quận 3. 

* Phân công: …………………………………, Ủy viên Ban Thường vụ, 
…………………………………………… làm trưởng đoàn. 

Thời gian thực hiện trong quý ….. năm 2021. 

1.4. Kiểm tra về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chủ trương vận động 
Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm. 

* Đối tượng: Tiến hành kiểm tra đối với 02 đảng viên gồm:Đồng chí Lê 
Minh Tuấn Anh – Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4; đồng chí Trần 
Hữu Tài - Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12. 

* Phân công: Đồng chí …………………………………., Ủy viên Ban 
Thường vụ - …………………………………………. làm trưởng đoàn. 

* Thời gian thực hiện trong quý ……… năm 2021. 
2. Chương trình giám sát. 
2.1. Giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 1374-

QĐ/TU ngày ngày 01/12/2017của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải 
quyết thông tin phản ánh 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. 

* Đối tượng: Tiến hành giám sát đối với 04 tổ chức Đảng gồm: Đảng ủy 
Phường 5, Đảng ủy Phường 9, Đảng ủy Phường 11, Đảng ủy Cơ quan Đoàn thể. 

* Phân công: Đồng chí ……………………………………., Uỷ viên Ban 
Thường vụ - ………………………………….. làm trưởng đoàn. 

* Thời gian thực hiện trong quý ……… năm 2021. 
2.2. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham 

những trong quản lý, sử dụng nhà, đất và thực hiện Chỉ thị 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, sử dụng nhà, đất công trình và các 
tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. 

* Đối tượng: Tiến hành giám sát đối với 02 đảng viên gồm: Đồng chí 
Nguyễn Quang Nam Thắng - Quận ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Quận 3; đồng chí Phạm Tuyết Anh - Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 
2. 

* Phân công đồng chí ……………………………….. - Ủy viên Ban Thường 
vụ - ………………………………………… làm trưởng đoàn. 

* Thời gian thực hiện trong quý …..  năm 2021. 
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II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN. 
1. Đối với các đồng chí trưởng đoàn kiểm tra, giám sát. 
Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xây dựng lịch trình kiểm 

tra, giám sát; đề cương gợi ý nội dung báo cáo, phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên đoàn kiểm tra, giám sát.   

Chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Thường vụ 
Quận ủy có ý kiến. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Quận ủy để trình Thường trực Quận ủy. 

Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nội dung các kết luận về kết quả 
kiểm tra và thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy. 

2. Đối với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ban Thường 

vụ Quận ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở 
việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác; báo cáo Thường trực Quận ủy, Ban 
Thường vụ Quận ủy về các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 
Chương trình. 

Tham mưu điều phối các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy 
định về hoạt động, quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy. 

Phối hợp Văn phòng Quận ủy đảm bảo kinh phí hoạt động, lưu trữ hồ sơ của 
các đoàn kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện các kết luận kiểm tra, thông 
báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành. 

3. Đối với các ban xây dựng Đảng. 
Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng 
về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của mình 
chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy và trực tiếp thành lập các đoàn kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Đảng có liên 
quan đến lĩnh vực, nội dung phụ trách.  

4. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng. 
Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận 

ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 
2020–2025 của cấp mình để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm 
tra, giám sát năm 2021 cho phù hợp thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. 

5. Đối với cấp ủy đảng và cá nhân được kiểm tra, giám sát. 
Chấp hành sự kiểm tra, giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Quận 

ủy và kế hoạch của đoàn kiểm tra, giám sát. 
Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Ban Thường vụ Quận ủy. 
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Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận về kết quả kiểm tra và thông báo kết 
quả giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy. 

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám 
sát, tuỳ theo tình hình thực tế hoặc khi có chỉ đạo, Ban Thường vụ sẽ có điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 
Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- UBKT TU,  BÍ THƯ 
- P.NV 1- UBKT TU, (để báo cáo) 
- Các đ/c QUV, 
- Các ban XDĐ, VPQU, UBKT QU Q3, 
- Cơ sở Đảng, cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở,  
- Ủy viên UBKT QU,  
- Lưu.  


