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BANG CQNG SAN VIT NAM 

 

TP. Yen Bái, ngà2tháng  12 näm 2022 

CHIJJNG TRINH 
Kim tra, giám sat näm 2023 cüa Ban Chap hành Bang b thành ph 

khóa XX, nhiêm k' 2020 - 2025 

- Can cü Diêu 1 Bang Cong san Vit Nam; 
- Can cü cac quy djnh va h.rOng dn thirc hin cong tác kiêm tra, giám 

sat và k 1ut cüa Bang; 

- Can eli D an s 04-BA/TU ngày 01/9/2021 cüa Ban Thi.r?ing vi Tinh 
Uy v "Nâng cao cht lucing, hiu qua cong tác kim tra, giám sat trong Bang 
b tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025"; 

- Can cü Kt 1un s' 525-KL/TU, ngày 08/11/2022 cüa Ban Thixrng vi 
Tinh u v djnh huàng xây drng chircng trInh, k hoch kiêm tra, giám sat, 
thanh tra nàm 2023; 

- Can ciii Quy ch lam vic cña Ban Chp hành Bang b thành ph& Ban 
Thuông vi Thành üy, Thung trirc Thành üy Yen Bái khoá XX, nhim k 
2020 - 2025; 

9 • S 9 A 

- Can cu Chuong trrnh hem tra, giam sat cua Ban Chap hanh Bang bç 
thành ph khoá XX, nhim kS'  2020 - 2025 (siira di, b sung), 

Ban Chap hanh Bang bQ thanh pho Yen Bai xay drng Chuang trinh 
kim tra, giám sat nàm 2023 vOi ëác ni dung nhu sau: 

I. MTJC B'CH YEU CAU 
1. Tang cirông sir lãnh dao,  chi  dao  cüa các cp üy, t chCrc dang trong 

vic trin khai, t chiirc thirc hin các chU truang, nghj quyt, chi thj, quy 
djnh, quyt djnh, kt 1u,n, h1xoTigdn cUa Bang, 

A• A

pháp luat  cüa 
Nha nixcc, gop phan thrc hiçn thang lçn, toan diçn nhiçm vi chmh trl cua 

A •S - Bang bQ thanh pho nam 2023. 

2. Thirc hin có hiu qua nhim v báo v Ci.rang lTnh chInh trj, du&ng 
lôi, quan diem và các nguyen täc cüa Bang; xây drng to ehIre dáng và di 
ngü can bO,  dãng viên thirc sir trong sach,  vüng  manh; nOi b thông nhât, 
doàn kit. 

9 A S S P A S - A 3. Chu d9ng phong ngila, phat hin, ngan chan lqp thai nhi.rng khuyet 
diem, vi pham cüa cp üy, t chiirc dâng và dâng viên, không d khuyt dim 
trâ thãnh vi pham; gop phn nâng cao näng 1rc lânh dao,  sIre chin du cüa 
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t chi'rc dàng, hiu lirc, hiu qua quân 1, diu hành cUa co quan nhà ntrcc, 
chInh quyn dja phixcmg. 

4. Qua kim tra, giám sat dánh giá dIrng ru dim, han ch& khuyt dim 
trong cong tác lãnh dao,  chi  dao va t chirc thirc hin nhim vii chInh trj cUa 
cac c.p üy,t chirc dàng; phát huy iru dim dã dat  thrc, chira nguyen nhan 
cua h?n  che, khuyet diem de khac phic, sua chua, dong thai xu ly nghiem 
nhttng vi phm cüa t chüc dàng và dàng viên nu co). 

II. KIEM TRA, GIAM SAT TH1JNG XUYEN 

1. Kirn tra thtrông xuyên: Tin hành kim tra thông qua vic phân 
cong các dông chI Uy viên Ban Ththng vii Thành Uy, Uy viên Ban Chap 
hành Dãng b thành ph phii trách linh vçrc, ngành, dja phi.rcmg, dan vj. 

2. Giám sat thtrô'ng xuyên: Thirc hin theo các quy djnh, hithng dn 
cUa Trung uung v giám sat trong Dãng và theo Quy ch lam vic cüa Ban 
Chp hành Dãng b thành ph& Ban Thing vi Thành Uy, Thuàng tr1rc 
Thành üy. 

3. Bôi tirçrng kim tra, giárn sat 

- Dôi vol to chá'c dáng: Tat cá to chirc dáng trong Dáng b thành phô, 
t.p trung kiêm tra, giám sat các cap üy và to chirc dàng cap duâi trijc tiêp. 

r • 9 A 1 A A % A - 1)01 vo'z etang vien: Tat ca dang vien trong Dang b9 thanh pho, tap 
trung kiêm tra, giám sat dàng viên là can bQ thuOc din Ban Thithng vi 
Thành üy quãn 1'. 

III. KIEM TRA, GIAM SAT B!NH  K(
A A 1. Quy 112023: Kiem tra vice lanh do, chi dao,  to chirc thrc hiçn cong 

F A S A . . • . 

tac xay drng Dang va hç thong chinh tq, phat trien kinh te - xa hçn, dam bao 
quc phông - an ninh di vâi Ban Chip hành Bang b phtrông Minh Tan; 
các dng chI Uy viên Ban Chap hành Bang b phr?rng Minh Tan. 

Phân cong dng chI Phó BI thu Thixng trirc Thành Uy trirc tiêp chi dao 
va lam Triiang doan; dong chi Chu nhiçm Uy ban Kiem tra Thanh uy lam 
Phó tni0ng doàn. Uy ban Kiêm tra Thành üy tham miru giüp Ban Thix&ng vti 

S S A A ••• Thanh uy xay dirng quyet dnh, ke hoach  hem tra, to chi..rc lirc lucmg tien 
hnh kim tra. 

, S S 

Lirc hrcing kiêm tra gôm: Länh dao,  chuyên viên, kiêm tra viên Ca quan 
Uy ban Kiêm tra Thành üy; lânh dao  các ca quan tham mi.ru giüp vic Thành 
Uy Va CáC ca quan có lien quan cü can b tham gia Doàn kim tra. 

2. Qu 11/2023 

2.1. Kim tra vic lãnh dao,  chi  dao,  t chirc thirc hin cong tác quán l 
A A F 5 9 trong lrnh vrc quy hoach,  dat dai, xay drng doi vcn Ban Chap hanh Bang 

b xA Tan Thjnh; các doug chI Uy viên Ban Thtrô'ng vt1i Bang üy xã. 
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Phãn cong dông chI Uy viên Ban Thurng vti, Chü nhim Uy ban Kiêm 
traThành üy chi dao  vàtlVc tip lam Trixng doàn kim tra. lily ban Kim tra 
Thanh uy tham m.ru xay dirng quyet dnh, ke hoach, trirc tiep to chirc thc 

..7' .  

hien cuoc kiem tra. 

Lirc luçrng kim tra gm: Lânh do, chuyên viên, kim tra viên Ca quan lily 
ban Kim tra Thãnhüy; co quan có lien quan cCr can b tham gia Doàn kim tra. 

2.2. Kiêm travic länh dao,  chi do, to chirc thxc hin các chi thj, nghj 
quyêt, quy djnh ye nâng cao chat hiçing sinh hoat chi bO;  vic dánh giá, xêp 
loai to chrc dãng và dãng viên hang näm; cong tác rà soát, diêu chinh bô 
sung quy ho.ch can b nhim k' 2020-2025, nhim k' 2025-2030; cong tác 
bâo v chInh trj ni bO;  vic thirc hin Nghj quyt Trung hong 4 (khóa XII, 
XIII) va xay dimg ke hoch khac phic ton tai,  khuyet diem sau hem diem 
näm 2022; vic xây d%rng, rà soát bô sung quy chê lam vic cüa cap üy các 
chi b trixc qiuc va cüa Ban Ch.p hành Dãng b nhim kS'  2020-2025 di 
vai Ban Chap hanh Bang b9 phtro'ng Bong Tam; cac dong chi Uy vien 

9 9 A Ban Thtro'ng vii Bang uy phirong Bong Tam. 
Phn cong dng chI lily viên Ban Thu&ng vi.i Thành üy, Tru&ng Ban To 

chirc Thành üy chi do và trirc tiêp lam Truxng doàn kiêm tra. Ban To chüc 
Thãnh Uy tham mru xay dirng quyt djnh, k hoach,  trtrc tip tO chIrc thirc 
hiên cuôc kiêm tra. 

.7 .7 

Lirc hrçing kiêm tra gôm: Lãnh dao,  chuyên viên Ban To chrc Thành üy; 
01 chuyên viên Ca quan Uy ban Kim tra Thành Uy; ca quan có lien quan ci'r 

p a , can b9 tham gia Doan kiem tra. 

2.3. Giám sat vic lânh do, chi do, to chirc thirc hin Nghj quyêt so 

35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cüa B Chinh trj v tang cixông báo v nn 
tang tu tithng cüa Bang, d.0 tranh phãn bác các quan dim sai trái, th' djch 
trong tInh hInh mâi; vic trin khai hçc tip, quán trit, xây dirng k hoch, 
chirong trInh hãnh dng thrc hin nghj quyt Hi nghj ln thu näm, Ban 
Chap hãnh Trung hong Bang khóa XIII; các nghj quyêt chuyên dê cUa Ban 
Chap hãnh Bang b tinh khóa XIX, cUa Ban Chap hành Bang b thành phO 
khóa XX di vâi Ban Chap hành Bang b xA Tuy Lc; các dng chi Uy 
vien Ban Thirong vii Bang uy xa. 

Phân cong dng chi lily viên Ban Thung viii, Trtrâng Ban Tuyên giáo 
Thanh üy chi do và trrc tip lam Tnning doàn giám sat. Ban Tuyên giáo 
Thãnh Uy tham muu xây drng quyêt djnh, kê hoch, trrc tiêp to chIrc thirc 
hin cuc giám sat. 

Lrc lirçing giám sat gm: Lãnh do, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thãnh 
Uy; 01 chuyên viên Ca quan lily ban Kim tra Thành üy; các co quan lien 
quan cir can b tham gia doan giám sat. 



4 

3. Qu 11112023 

3.1. Kim tra vic lãnh dao, chi dao,  t chirc thirc hin Cong tác xây 
• A A P P A A A 

dirng Bang va hç thong chrnh tq, phat trien kinh te - xa hçi, dam bao quoc 
phông - an ninh di vói Ban Chap hành Bang b xã Minh Bão; các dng 
chI Uy viên Ban Chap hành Bang b xã Minh Bão. 

Phân cong dng chI Phó BI thir Thi.rông trrc Thành üy trirc tip chi dao 
và lam Triiàng doàn; dng chI ChU nhim Uy ban Kiêm tra Thành üy lam 
Phó trithng doàn. Uy ban Kim tra Thành Uy tham miru giiip Ban Thixxng vi 
Thành üy xây dirng quyt djnh, k hoach kim tra, t chirc 1rc hrçxng tin 
hãnh kiêm tra. 

A A Lirc hrcmg kiem tra gom: Lanh do, chuyen vien, kiem tra vien Ccx quan 
Uy ban Kim tra Thành üy; lânhdao cac ccx quan tham miru giáp vic Thành 
uy va cac ccx quan co lien quan cu can bQ tham gia Boan kiem tra. 

3.2. Kim tra vic lãnh do, chi dao  và t chirc thrc hin thim vi quoc 
phOng, an ninh va vic quán trit, to chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt so 

24-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Ban Chap hành Bang b tinh Yen Bái khóa 
XIX ye bào dam quOc phông, an ninh trén dja bàn tinh Yen Bái giai doan 
2021-2025. 

, P P 

3.2.1. Kiêrn tra dôi vâi Ban Chap hành Bang b phir?ing Yen Ninh; 
cac dong chi Uy vien Ban Thtro'ng vi Bang uy phiro'ng va cac dang vien 
lien quan trkrc  tiêp. 

3.2.2. Kirn tra di vâi Ban Chp hành Bang b phithng Yen Thjnh; 
các dông chI Uy viên Ban Thtrô'ng viii Bang üy phirô'ng và các dãng viên 
lien quan trirc tiép.

A . . Phan cong dong chi Uy vien Ban Thucxng vi, Chu nhiçm Uy ban Kiem 
tra Thành üy chi dto và tWc  tip lam Trithng doàn kim tra. Ban Chi huy 
Quan sir thành ph Yen Bái chU trI phi hçxp vri Cong an thành ph xây drng 
quyêt djnh, kê ho.ch kiêm tra, tO chi.'rc 11rc h.rcxng tin hành kim tra. 

Lirc hxçxng kim tra gm: Lânh dao,  chuyên viên, kim tra vién Ccx quan 
lily ban Kim tra Thành üy, Ban Chi huy Quan sij thành ph Yen Bái, Cong 
an thành

A . 3.3. Kiem tra viçc lanh dao,  chi  dao,  to chi..rc thrc hiçn Quyet dnh so 
842-QD/TU ngày 14/02/2022 cüa Thành üy Yen Bái v vic ban hành quy 

A A P A A • A A F • A F F A A che cong tac dan vn cua hç thong chrnh trl thanh pho Yen Bai; Phap lçnh so 
34/2007/PL-UBTVQH cüa lily ban Thu&ng vii Quc hi v thirc hin dan 
chü a xä, phithng, thj trn; Quy chs 05-QC/TU, ngày 10/4/2018 cUa Thãnh 
uy ye doi thoi giva nguoi dung dau cap uy dang, chrnh quyen cac cap vrn 
nhân dan trên dja bàn thành ph Yen Bái di vâi Ban Chp hành Bang b 
xä Giói Phiên; các dng chI Uy viên Ban Chip hành Bang b xã. 
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Phãn cong dng chI Uy viôn Ban Thuông vii, Trrnxng Ban Dan 4n 
Thành Uy, Chü tjch Uy ban M.t trn T quc Vit Nam thành phé chi dao  và 
trirc tiêp lam Tru&ng doan kim tra. Ban Dan 4n Thành Uy tham mini xây 
dirng quy& djnh, k hoach, trirc tip t chirc thirc hin cuc kiêm tra. 

Lirc luçxng kim tra gm: Lãnh dao,  chuyên viên Ban Dan 4n Thành üy, 
01 chuyên viên Ccx quan Uy ban Kiêm tra Thành üy; ccx quan có lien quan cir 
can b tham gia Doàn kiêm tra. 

t A f •A A • A 3.4. Giam sat viçc lanh dao,  chi  dao,  to chiic thrc hiçn Quyet dnh so 
842-QD/TU ngày 14/02/2022 cüa Thành üy Yen Bái ye vic ban hãnh quy 

A A A A A P A A P che cong tac dan van  cua hç thong chrnh trl thanh pho Yen Bai; Ngh dnh so 
04/201 5/ND-CP, ngày 09/01/2015 cUa ChInh phU ye thrc hin dan chü trong 
hoat dng cüa ccx quan hành chInh nhà ni.r&c và dcxn vj sr nghip cong 1p dôi 

A A • A , vi Ban Chap hanh Bang b9 trirng THPT Nguyen 
Hue 

va ca nhan cac 
dông chI Uy viên Ban Chap hành Bang b; các dông chI trong Ban Giám 
hiu trtrông THPT Nguyn Hue. 

Phân cOng dng chI Uy viên Ban Thu&ng viii, Tning Ban Dan vn 
Thanh uy, Chu t1ch Uy ban Mat  trn To quoc Viçt Nam thanh pho chi dao  va 
tri.rc tip lam Tru&ng doàn giám sat. Ban Dan 4n Thành Uy tham mini xây 
dirng quyêt djnh, kê hoach,  trirc tiêp to chirc thrc hin cuOc  giám sat. 

L%rc krcxng giám sat gm: Lãnh dao,  chuyên viên Ban Dan v.n Thành üy, 
01 chuyên viên Ccx quan Uy ban Kim tra Thành üy; ccx quan Co lien quan cir 
can bO tham gia Doãn giám sat. 

3.5. Giám sat vic lãnh dao,  chi  dao,  t chic thirc hin các chi thj, ngh 
quyêt, quy djnh ye nâng cao chat lixçxng sinh hoat chi b; vic dánh giá, xép 
lOai t chüc dáng và dáng viên hang näm; cong tác rà soát, diêu chinh bô 
sung quy hoach  can b nhim kS'  2020-2025, nhim k' 2025-2030; cong tác 

G A P A • A A • A • p. bao vç chrnh trl nçn bç; vice thirc hiçn Ngh quyet Trung ucxng 4 (khoa XII, 
XIII) và xay d%rng k hoach  kh.c phic tn t?i,  khuyt dim sau kim dim 
nm. 2022; vic xây dirng, rà soát bô sung quy ché lam vic cUa cap üy các 

A A • 7 7 A A A chi b9 trrc thuc va cua Ban Chap hanh Dang bç nhiçm ky 2020-2025 doi 
vOi di vâi Ban Chap hànhBãng b Sir nghip truyn thongva Van hóa 
thanh pho; cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Bang bç Sij nghiçp 

A .. p. Truyen thong va Van hoa thanh pho. 
Phân cong dng chI Uy viên Ban Thithng vi1 Thành Uy, Tnthng Ban T 

chirc Thành üy chi dao  và tr%rc tiêp lam Truâng doàn kiêm tra. Ban To chüc 
.' , A . • •, A P Thanh uy tham muu xay drng quyet dnh, ke hoach,  trirc tiep to chuc thrc 

hin cuOc  giám sat. 

Lirc luçxng giám sat gm: Lânh dao,  chuyên viên Ban T chic Thành üy; 
fl • p. , I P A 7 01 chuyen vien Ccx quan Uy ban Kiem tra Thanh uy; ccx quan Co hen quan cu 

can b tham gia Doàn giám sat. 
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3.6. Giám sat vic lãnh dao,  chi  dao,  trin khai thrc hin Chi thj s 05-
CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B Chinh trj v "Day mtnh hçc tp và lam theo 
tt.r tiRing, dao  dirc, phong cách H ChI Minh" g.n vói vic thirc hin Nghj 
quy& Trung uang 4 v cong tác xây drng, chinh don Dàng và các quy djnh 
v trách nhim nêu guong cüa Trung uang, cüa Tinh Uy; vic nâng cao chi so 
hmnh phüc cho ngiRii dan; Chi thj s 20-CT/TW cüa Ban BI thu ye tiêp tiic 
tang cithng, nâng cao cht luçng nghiên cru, biên soan, tuyên truyn, giáo 
dic ljch sir Dãng và các quy djnh v nêu guong dôi vâi Ban Chp hành 
Bang b xä Au Lâu, các dng chI Uy viên Ban Thirrng vii Bang üy xA. 

Phân cong dng chI Uy viên Ban ThiRing vii, Truâng Ban Tuyên giáo 
Thành üy chi do va trrc tip lam Trung doàn giám sat. Ban Tuyên giáo 

A A A •A A F 

Thanh uy tham muu xay dirng quyet dnh, ke hoach,  trirc tiep to chirc thirc 
hin cuc giám sat. 

Lirc hxçing giám sat gm: Lãnh do, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành 
üy; 01 chuyên viên Cii quan Uy ban Kim tra Thành Uy; các co quan lien 
quan cr can b tham gia doàn giám sat. 

4. Qu IV/2023 
4.1. Kim tra vic lãnh d?.o,  chi  dao  và t chirc thrc hin cong tác xây 

dmg Bang; xây dirng mO hInh trithng hçc hnh phüc; lânh dto, chi do dáng 
viênthirc hin nhim vi chuyên mon di vài Ban Chp hành Bang b 
Trtro'ng THPT Chuyen Nguyen Tat Thanh, cac dong chi Uy vien Ban 
Chp hành Bang b trirô'ng; dãng viên trong Ban Giám hiu nhà trtrô'ng. 

Phn cOng dng chi Phó BI thu Thu?mg trirc Thãnh üy trirc tip chi dao  và 
lam Tnthng doàn; dng chI ChU nhim Uy ban Kim tra Thành üy, lam Phó 
truâng doãn. Uy ban Kirn tra Thãnh üy tham muu gi(ip Ban Thu&ng vv Thãnh 
üy xay drng quyêt djnh, kê hoch kiêm tra, to chirc lirc lucmg tiên hãnh kiém Ira. 

Lirc lucrng kiêm tra gôm: Lath do, chuyên viên, kiêm tra viên Co quan 
Uy ban Kim tra Thành üy; lanhdao các co quan tharn muu giñp vic Thành 
uy va cac co quan co lien quan cu can bç tham gia Doan kiem tra. 

4.2. Kim tra vic lãnh d.o, chi d.o trin khai hc tip, quán trit, xây 
dirng ke hoach, chirong trinh hanh dong thirc hiçn Ket lu.n, Quy dnh cua 
Hi nghj ln thir tu Ban Chp hành Trung uong Dang khóa XIII; các nghj 
quyêt chuyên dé cüa Ban Chap hành Bang b thành phô khóa XX dôi vâi 
Ban Chp hãnh Bang b Trirô'ng THPT bang Quc Vit; các dng chI 
Uy viên Ban Chap hành Bang b. 

Phân cong dông chI Uy viên Ban Thi.r&ng vii, Tnthng Ban Tuyên giáo 
Thành üy chi dao  và trrc tip lam TriRing doàn kim tra. Ban Tuyên giáo 
Thành üy tham muu xây dirng quyt djnh, k hoach, trrc tip t chIrc thirc 
hiên cuôc kiém tra. 
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Lirc luçing kim tra gm: Lânh dao,  chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành 
Uy; 01 chuyên viên Cci quan Uy ban Kim tra Thãnh üy; các Ca quan lien 
quan ci'r can b tham gia doàn kim tra. 

4.3. Giám sat vic lânh dao,  clii  dao,  thirc hin Nghj quy& dai hOi Dãng các 
cp nhim k' 2020 - 2025; vic trin khai thirc hin Nghj quyt s 35-NQ/TW, 
ngay 22/10/2018 cua Bo Chinh i  ye tang cuang bao vç nen tang tu ti.icxng cua 
Dãng, dâu tranh phân bác các quan diem sai trái, thi djch trong tmnh hinh mth; 
viêc thirc hin Chi thj s6 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cUa Bô Chinh tn v "D.y 
mnh hoc tap và lam theo tu tixông, do due, phong cách H Clii Minh" và các 
quy djnh ye trách nhim nêu gIxcYng cña can b, dãng viên dôi vói Ban Chap 
hành Bang b phirôiig Nam Ctrô'ng, các dng chIUy viên Ban Thtrbng vli 
Bang uy phtrong Va cac dang vien hen quan trrc tiep. 

Phân cong dông chI Uy viên Ban Thuông vi, Tnthng Ban Tuyên giáo 
Thành Uy chi di.o và trire tiêp lam Truâng doàn giám sat. Ban Tuyên giáo 
Thành üy tham miru xây drng quyt djnh, k ho?.ch,  trirc tip t chi'rc thrc 
hin cuc giám sat. 

Lrc hrcmg giám sat gm: Lãnh dao,  chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành 
üy; 01 chuyên viên Co quan Uy ban Kim tra Thãnh üy; các Ca quan lien 
quan c1r can b tham gia doàn giám sat. 

4.4. Giám sat vic lãnh dao,  chi do, thirc hin quy ch lam vic cUa 
A A 

Dang uy; vice thre hiçn Nghi, quyet so 1 6-NQ/TU ngay 22/01/2021 ye nang 
cao cht lucing di ngü can b, cong chirc, viên chirc h thng chInh trj thành 
ph, giai doan 2021 - 2025", Nghj quyt s 17-NQ/TU ngày 22/01/2021 v 
"Phát huy vai trô cUa di ngO ngui hoat  dng không chuyên trách r thôn, t 
dan ph trong tham gia phát trin kinh t - xa hi, gitt gin an ninh trat  tr xây 
drng h thông chInh trj 6 ca sâ, giai don 2021 — 2025" và NJhj quyêt so 18- 

• A A 

NQ/TU ngay 22/01/2021 ye 'Nang cao chat luçmg sinh hott chi bç; tang 
• f • A 

ciscing nang lrc lanh do sue ehien thu cua to chuc dang va dang vien, giai 
doan 2021-2025" cüa Ban Chap hânh Bang b thãnh phô; Be an so ii- 

• , , , A I A A I A 

DAITU ngay 28/10/2022 cua Trnh uy ye So tay dang vien thçn tu tinh Yen 
Bai doi vol Ban Chap hanh Bang b9 phirong Nguyen Phuc; cac dong chi 
Uy viên Ban Thirông vi.i Bang üy phtrông. 

Phân cong dng chI Uy viên Ban Thi.thng vi Thành üy, Trithng Ban T 
chuc Thành Uy chi dao  và trirc tip lam Tnithng doàn kim tra. Ban T chuc 
Thành üy tham muu xây dirng quyt djnh, k hoch, trirc tip t ch(rc thc 
hin cuc giám sat. 

L%rc lucng giám sat gm: Lãnh dao,  chuyên viên Ban T cliuc Thành üy; 
01 chuyên viên Ca quan TiJy ban Kim tra Thành üy; ca quan có lien quan clr 
can b tham gia Doàn giám sat. 
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• iv. iuErvi TRA DQT XUAT 

Khi có sir chi dao,  yêu cu cUa cp trên hoc khi có vi vic dt xut xãy 
ra c.n phái kim tra, Ban Thiring vi Thành üy së tin hành các cuc kiêm tra 
theo ni dung cii th. 

V. PHIf(ING PHAP KIEM TRA, GIAM SAT 

1. Thirc hin theo các quy djnh, hràng dn cUa Ban Chap hành Trung 
l.rcrng Bang, B ChInh trj, Ban BI thu, TiJy ban Kim tra Trung i.rang v kirn 
tra, giám sat; quy trInh kiêm tra, giám sat, thi hành k' lust Bang, giái quyêt to 
cáo, khiu nai  k'  luat  trong Bang cüa Tinh Uy và Thành Uy. 

2. Kt thUc các cuc kirn tra, giárn sat, doàn kim tra, giám sat xây 
dirng bao cao ket qua va dir thao thong bao ket lun kiem tra, giam sat trinh 
Ban Thithng viii Thành üy xem xét kt lun; 1p và luu tri h so theo quy 
djnh. Co quan Thing tnjc cua các doan kim tra,,  giám sátdo dng chI 
Thucmg trirc Thanh uy lam trixang doan la Co quan Uy ban Kiem traThanh 
Uy; co quan Thixing trirc cüa các doàn kiêm tra, giám sat chuyên dê là co 
quan cüa dng chI tnthng doàn. 

3. Các cuc kiêm tra, giám sat chuyên dê, Co quan Uy ban Kiêm tra 
Thànhü' cü 01 chuyên viên giüp Doàn kim tra, giám sat v quy trInh thrc 
hiçn va lap,  km tru ho so. 

V A • . p p A • A 4. Doi voi cac cu9c kiern tra, glarn sat Co nçi dung tir kiem tra, Co quan 
chuyen trach tham mixu, giup vice Thanh uy co lien quan den nçi dung tr 
kMm tra xây drng d cuong huâng dn t chIrc cp duâi thirc hin, quy djnh 
thii gian nOp  báo cáo tr kiém tra, dông thai tong hçrp xây drng báo cáo gui 
Ban Thu&ng vii Thãnh Uy và Tinh Uy theo quy djnh. 

Vi. TO CHU'C THIJC HIN 

1. Can ci.'r Chucmg trInh kim tra, giám sat nam 2023 cüa Thành üy, các 
Co quan chuyên trách tham rnuu, giüp vic Thành üy, các dng chI Uy viên 
Ban Thixcing v1i Thanh uy, Uy vien Ban Chap hanh Bang b9 thanh pho chu 
dng chi do, tham muu, xây drng k hoach,  trrc tip th chrc thirc hin cac 
cuc kiêm tra, giám sat thuOc linh virc duqc phân cOng phi trách dam báo 

A 7 V S A P A 7 V quy trrnh, hiçu qua, dung thai gian theo ke hoach.  Kinh phi hoat dçng cua cac 
S ., V S • S doan kiem tra, giam sat do Van phong Thanh uy dam bao theo quy dnh. 

2. Giao Uy ban Kim tra Thành üy 
- Tham mi.ru, giüp Ban Thuâng viii Thành üy don dc, huàng dk thirc 

hin chixang trInh nay. 
S A p P •7• 7 • : Giup Thanh uy xay drng bao cao gui Tinh uy, Uy ban Kiem tra Tinh 

Uy ye kêt qua th%rc hin thim viii kiêm tra, giám sat và thi hãnh k' 1ut trong 
Bang näm 2023; tham muu tng kt cOng tác kim tra, giám sat näm 2023 
theo quy djnh. 
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3. Các ehi, dng b trirc thuc Thãnh üy; Uy ban Kim tra Thãnh üy; các 
Ci quan chuyên trách tham muu, giüp vic Thàrth üy cn cr Chucing trinh 
kim tra, giám sat näm 2023 cUa Ban Chip hãnh Dng b thành ph và tInh 
hinh thc t cüa tüng t chüc dãng d xay dirng chuong trmnh kim tra, giám 
sat närn 2023 hoc b sung vao chungtrInh kim tra, giám sat iiàm 2023 cUa 
cap mrnh cho phu hqp va to chi.xc thrc hiçn nghiem tuc Chrang trinh nay. 

Qua trInh thirc hin nu có sir chi dao cüa Tinh Uy, lily ban Kim tra 
Tinh Uy ho.c can dr vao tInh hInh thirc t, Chuong trInh nay có th dugc b 
sung, theu chrnh cho phu hqp./. 

Noinhn:  
- UBKT Tinh Uy (d b/c), 
- Phông NVII - CQUBKT Tinh u' (de b/c), 
- Thing tri,rc Thãnhüy, 
- Thithng trrc HDND - UBND TP, 
- Các die Uy viên BCH Dàng bO TP, 
- Các Ca quan tham mi.ru gilp vic Thànhüy, 
- Khôi MTTQ và các doãn the TP, 
- Cong an thành phô, 
-BanChihuyQuâns%rTP, 
- Các chi, dang hO tr%rc thuOc, 
-LuuVT/TU. 

T/M THANH UY 
BiTHU' 
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