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KẾ HOẠCH 
thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị 

về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 

----- 

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về 

Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (viết tắt là 

Kết luận 34-KL/TW), Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 06/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt là Kế hoạch 115- KH/YU) về thực hiện Kết luận 

số 34-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tuc̣ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành 

động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, 

nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống 

nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và 

kỷ luật của Đảng. 

- Xác định rõ nhiệm vụ , giải pháp và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức 

đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt , tuyên truyền và tổ 

chức thưc̣ hiêṇ  Kết luận 34-KL/TW nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng 

bộ. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 34-KL/TW, các kế hoạch 

của Trung ương, của tỉnh phải gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần 

thứ XXI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiêṃ kỳ 2020-2025, các nghị 

quyết, chỉ thị, quy định, đề án về công tác kiểm tra , giám sát và thi hành kỷ 

luật của Đảng và nhiêṃ vu ̣chính tri ̣ của từng tổ chức đảng , cơ quan , địa 

phương, đơn vi ̣.  

- Căn cứ Kế hoạch này, cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, 

đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm 
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tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 34-KL/TW, Kế 

hoạch 52-KH/UBKTTW,  Kế hoạch 115-KH/TU  

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán 

triệt Kết luận 34-KL/TW, Kế hoạch 115-KH/TU và Kế hoạch này; xây dựng 

và triển khai kế hoạch cấp mình gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Thời gian 

thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV/2022. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

- Căn cứ vào tình hình cụ thể và các quy định của cấp trên, cấp ủy các 

cấp, cơ quan, địa phương, đơn vị ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị 

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng. Thời gian thực hiện: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; quy 

chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan có liên 

quan. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám 

sát, kỷ luật của Đảng. Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, cách làm hay, 

điển hình tốt; khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thời gian thực hiện: Hội nghị 

tổng kết hàng năm và tổng kết nhiệm kỳ. 

- Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy định kỳ làm việc với ủy ban kiểm tra 

cùng cấp nghe UBKT báo cáo, nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo, định hướng 

công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra. Thời gian thực hiện: Hằng 

quý, đột xuất. 

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát 

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát theo 

phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở 

rộng”, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của 

Đảng; lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: xây dựng và thực hiện quy chế 

làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, 
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tài sản, giải phóng mặt bằng, chương trình dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, 

công tác cán bộ, chính sách… 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu 

cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Mở rộng giám sát trên 

tất cả các địa bàn, lĩnh vực, nhất là những nơi có biểu hiện thiếu đoàn kết, 

thống nhất, tiêu cực, suy thoái. 

- Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi 

phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng và đảng 

viên có vi phạm. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp đồng bộ, tinh 

gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh, liêm chính, bản lĩnh, 

tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện nay  

- Quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và 

cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đủ về 

số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, liêm chính, 

uy tín, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu công tác xây dựng Đảng và có 

kiến thức về quản lý nhà nước.  

- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành 

ủy tiến hành rà soát, chủ động phát hiện sớm, xây dựng nguồn cán bộ đáp 

ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín và có triển vọng phát triển để đào 

tạo, bồi dưỡng làm công tác kiểm tra; tham mưu, chỉ đạo thực hiện luân 

chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân 

chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng theo quy định tại Thông báo kết luận số 312-TB/TW ngày 

09/3/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của 

Ban Bí thư. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của ủy ban kiểm tra cấp 

trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ 

thành phố đến cơ sở. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở chỉ đạo phổ biến, quán triệt Kết luận số 34-

KL/TW và Kế hoạch này; tùy tình hình có thể xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện ở cấp mình cho phù hợp, hiệu quả. 
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2. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 34-

KL/TW và Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho 

Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. 

Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban 

Thường vụ Thành ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy) để chỉ đạo, giải quyết. 

  

Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, 

- Các Đảng ủy cơ sở trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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