
 

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số 128 -KH/ĐUK 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

giám sát thường xuyên sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ cơ sở 

trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023 
----- 

 

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy Khối và Chương trình kiểm 

tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023, Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối xây dựng Kế hoạch dự sinh hoạt và giám sát sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ 

sở1 trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Dự sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở nhằm đánh giá việc chấp hành các quy 

định về nguyên tắc sinh hoạt đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, có giải pháp nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên, khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh 

thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21- KL/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kiểm điểm năm 2022 của đơn vị; tiếp tục 

củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp ủy cơ sở, chi bộ thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW, 

ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 

10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 

của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 10/10/2018 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và một số vấn đề về nâng cao 

                                           
1 Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng 

bộ cơ sở. 
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chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 38-QĐ/TU, ngày 08/4/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” và căn cứ tình hình 

cụ thể của chi bộ, đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp mình 

và cấp trên thông qua kỳ họp định kỳ để xác định nhiệm vụ phù hợp, xây dựng các 

giải pháp và phân công đảng viên, cấp ủy viên đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ của đảng bộ, chi bộ. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các Tổ giám sát (gồm các đồng 

chí Đảng ủy viên; trưởng, phó các phòng, ban của Đảng ủy Khối) có trách nhiệm 

dự và kết hợp giám sát sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở ít nhất mỗi tháng 02 lần để 

nắm bắt, hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, khó khăn, hạn chế, yếu 

kém trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức đảng ở cơ sở, trong tổ chức 

sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở theo thẩm quyền, nhất là sinh hoạt chuyên đề tại 

chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các chi bộ cơ sở; đồng thời phản ánh, tổng hợp 

những vấn đề vượt quá thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để có 

định hướng lãnh đạo, chỉ đạo. 

II. Nội dung giám sát sinh hoạt 

1. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng ủy (kể cả chi bộ trực thuộc, đảng ủy 

bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở) 

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 12-

HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 02-

HD/BTCTU, ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Hướng dẫn sinh hoạt chi 

bộ và một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 38-

QĐ/TU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh 

hoạt chi bộ” và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng ủy cơ sở để xem 

xét, đánh giá các khâu từ công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp, xây dựng nội dung 

báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng ủy; đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

trong thời gian tới và bảo đảm sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở. 

2. Một số hồ sơ, tài liệu phục vụ giám sát 

- Ngoài việc trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ, đảng ủy cơ sở, các đồng chí 

Đảng ủy viên và thành viên các Tổ có thể giám sát việc ghi chép sổ ghi biên bản 

các cuộc họp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, họp chi ủy, chi bộ và Nghị quyết 

hàng tháng của chi bộ, đảng ủy cơ sở. 

- Các văn bản: Dự thảo nghị quyết, chương trình, nội dung sinh hoạt định 
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kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi ủy, chi bộ; của Ban Thường vụ, đảng ủy cơ sở (nếu 

cần thiết). 

III. Phương pháp, thời gian tiến hành giám sát 

1. Phương pháp làm việc 

- Định kỳ hàng tháng, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thông báo thời gian tiến 

hành sinh hoạt chi bộ, đảng bộ (kể cả đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng 

bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở) về Đảng ủy Khối (qua Văn phòng Đảng ủy Khối), Văn 

phòng Đảng ủy Khối tổng hợp, báo cáo Thường trực và thông báo đến các Tổ để 

sắp xếp và chọn chi, đảng bộ dự sinh hoạt. 

- Cuối mỗi quý, các Tổ công tác tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả dự sinh 

hoạt và giám sát của các thành viên, đồng thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối để có chỉ đạo. 

2. Thời gian giám sát 

Định kỳ hàng tháng. Căn cứ thời gian đăng ký sinh hoạt của cấp ủy cơ sở và 

lịch công tác của Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối cùng với các Tổ giám 

sát xếp lịch dự sinh hoạt cụ thể đối với đơn vị được giám sát (sẽ có thông báo sau). 

3. Thành phần dự sinh hoạt và thực hiện giám sát 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 04 Tổ giám sát dự sinh hoạt đối với 

các chi, đảng bộ cơ sở: 

- Tổ 1:  1) Đ/c Đỗ Thị Cảm - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổ trưởng. 

    2) Đ/c Nguyễn Hồng Quân - ĐUV, Phó Ban Tổ chức. 

- Tổ 2:  1) Đ/c Phạm Văn Vinh - UVTV, Chủ nhiệm UBKT, Tổ trưởng. 

    2) Đ/c Trần Kim Mạnh - Phó Ban Tuyên giáo. 

- Tổ 3:  1) Đ/c Trần Anh Thanh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức, Tổ trưởng. 

    2) Đ/c Hồ Thị Hồng Nhạn – Phó Chánh Văn phòng. 

- Tổ 4:  1) Đ/c Hồ Anh Dũng - ĐUV, Chánh Văn phòng, Tổ trưởng. 

    2) Đ/c Lê Thị Tùng - ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT. 

Thường trực Đảng ủy Khối tham dự sinh hoạt chi bộ cùng với 04 Tổ giám sát 

của Đảng ủy Khối (theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối). 

Tổ trưởng các tổ phân công thành viên dự (Tối đa 02 người), đảm bảo mỗi 

thành viên đều dự và giám sát sinh hoạt chi bộ ít nhất mỗi tháng 02 lần.  
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các cấp ủy cơ sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức quán triệt và chỉ đạo công 

tác chuẩn bị tốt nội dung, chương trình sinh hoạt và nội dung phục vụ công tác 

giám sát. Đối với các đảng ủy cơ sở tiến hành xây dựng Kế hoạch và định kỳ hàng 

tháng tổ chức dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình. Báo cáo lịch sinh 

hoạt định kỳ của đơn vị mình và tổ chức đảng trực thuộc về Đảng ủy Khối 

(qua Văn phòng Đảng ủy Khối) trước 07 ngày làm việc để phối hợp thực hiện 

Kế hoạch. 

2. Thành viên các Tổ giám sát có trách nhiệm dự và giám sát sinh hoạt định 

kỳ tại các chi bộ, đảng ủy cơ sở theo lịch công tác của Đảng ủy Khối (hoặc đột 

xuất); hàng quý các Tổ giám sát tổng hợp, báo cáo kết quả dự sinh hoạt tại các 

TCCSĐ cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) biết để kịp thời chỉ 

đạo khi có vấn đề phát sinh. 

3. Văn phòng Đảng ủy Khối có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu 

cấp ủy các TCCSĐ báo cáo lịch sinh hoạt chi bộ của đơn vị mình cho Đảng ủy 

Khối; chuẩn bị cơ sở, vật chất để phục vụ Thường trực và các Tổ giám sát. 

4. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Văn phòng và các 

Ban Đảng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc dự và giám sát 

sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở theo đúng Kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch dự sinh hoạt và giám sát sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ cơ 

sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023, yêu cầu các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy 

Khối và các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện. Nếu có vấn đề khó khăn, vướng 

mắc kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Văn phòng Đảng ủy 

khối) để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- UBKT Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Đảng ủy viên, 

 Thành viên tổ giám sát, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Văn phòng, các ban ĐUK, 

- Lưu Văn phòng, UBKT ĐUK. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 
  BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

   Lưu Xuân Hải 
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