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     V/v bổ sung Chương trình kiểm tra,
giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

của  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ninh Phước, ngày       tháng 10 năm 2022

       
Kính gửi:- Các đồng chí Huyện ủy viên,

- Các Ban xây dựng Đảng,
- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện ý kiến của Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về việc bổ sung Chương
trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ
2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát
toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Nội dung, thời gian kiểm tra

1.1. Năm 2023: 

- Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát
ma túy; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Giao
Đảng ủy Công an Huyện chủ trì, phối hợp với Uy ban Kiêm tra Huyện ủy tiến
hành tổ chức thực hiện nội dung nêu trên. 

- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ
đối với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.  Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì,
phối hợp với Uy ban Kiêm tra Huyện ủy tiến hành tổ chức thực hiện nội dung
nêu trên. 

1.2. Năm 2024: 

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ
Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 15-KL/TW ngày
20/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị  số 46-CT/TW ngày
22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày
16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày
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22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Giao Đảng ủy Công an
Huyện chủ trì, phối hợp với Uy ban Kiêm tra Huyện ủy tiến hành tổ chức thực
hiện nội dung nêu trên. 

2.  Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế tại địa
phương, đơn vị mình điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kiểm tra cho
phù hợp. 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- UBKT Tỉnh ủy,
- Như trên,
-  Lưu Văn phòng Huyện ủy.          

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyên Hữu Tuấn
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