
THANH U YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM  
Ui( BAN KIEM TRA 

* TP. Yen Bái, ngày 30 tháng 12 nàm 2022 
S 06- CTr/UBKT 

CHIfOG TRINH 
kim tra, giám sat näm 2023 

- Can cir Diu 1 Bang Cong san Vit Nam; 

- Can c1r các quy djnh và hrâng dn thirc hin cong tác kim tra, giám 
sat Va k 1ut cüa Bang; 

- Ctn cir Kt 1un s 525-KL/TU, ngày 08/11/2022 cüa Ban Thung 
vi Tinh u' ye djnh huóng xây d%rng chuGng trInh, ké hoach kiêm tra, giám 
sat, thanh tra näm 2023; 

- Can ct'r Quy ch lam vic cUa Uy ban Kim tra Thãnh Uy khóa XX 
nhiêmkS'2020-2025; 

- Can dr Chrcing trInh kim tra, giám sat näm 2023 cüa Ban Chap hãnh 
Bang b thành ph khóa XX; 

- Can cir Chircmg trInh kim tra, giám sat toàn khoá nhim kS'  2020 - 
2025 (sira di, b sung) và phrong hu&ng nhim v11 näm 2023 cUa Uy ban 
Kiêm tra Thãnh Uy, 

U' ban Kim tra Thành u ban hành Ch.rcmg trInh kim tra, giám sat 
näm2023nhi.rsau: 

I. Kim tra, giám sat thirô'ng xuyên 
F - p 

Dirqc tiên hành thuông xuyên, lien tic gän cht vâi yêu câu nhim vii 
chInh trj và cong tác xây drng dâng. 

Th%rc hin theo Quy djnh s 86-QB/TW, ngày 01/6/2017 cUa B ChInh 
trj v giám sat trong Bang; Hung d.n s 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 
cüa Uy ban Kiêm tra Trung ucxng ye thrc hin mt so diêu trong Quy djnh so 
86-QD/TW; Quy djnh s 11-QD/TIJ, ngày 10/6/2019 cUa Ban Thithng vii 
Thành üy v giám sat dãngviên là can b thuc din Ban Thu&ng vi Thành 
uy quan ly va Quy che lam viçc cua Uy ban Kiem tra Thanh uy. 

II. Kiem tra dtnh  ky 
P F 1. Quy I: Kiem tra viec thuc hiçn nhiem vii kiem tra, giam sat, thi 

hành k lut dãng di vci Ban Chap hành Bang b và Uy ban Kim tra 
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, 7 A , n , . . Bang uy phirong Hong Ha va cong tac tai chrnh dang doi vai Ban Chap 

hành Bang b phtrôiig Hung Ha. 

2. Quj5 II: 
• n •n •n 7 A - Kiem tra viçc thyc hiçn nhiçm vi kiemtra, giam sat, thi hanh ky luat 

dang doi vrn Ban Chap hanh Bang bç va Uy ban Kiem tra Bang uy xa 
Van Phü, Ban Chap hành Bang b và Uy ban Kim tra Bang üy Trung 
tam y  t thành phu và cong tác tài chInh dãng di vi Ban Chp hành Bang 
b9 xa Van Phu, Ban Chap hanh Bang bç Trung tam y te thanh pho. 

- Kim tra tài chInh dâng di vài Van phông Thành üy. 

3. Quj III: 

- Kiêm tra vic thirc hin nhim v1i kiêm tra, giám sat, thi hành k' 1ut 
dáng di vâi Ban Chp hành Bang b và Uy ban Kim tra Bang üy COng 
an thành ph và cong tác tài chInh dáng di vâi Ban Chap hành Bang b 
Cong an thành phu. 

- Kirn tra viêc thirc hin nhim vii kim tra, giám sat, thi hành k' 
luat dang va cong tac tai chrnh dang doi vrn Chi b9 Trung tam dch vii ho 
trq nông nghip TP, Chi b Cong ty Cu phn M8i trirông và näng lirçrng 
Nam Thành Yen Bái. 

r •. •n •n en .. •p p 4. Quy IV: Kiem tra viçc thirc hiçn nhiçm vii kiem tra, giam sat, thi 
hành k 1ut dâng di vâi Ban Chap hành Bang b và Uy ban Kim tra 

7 A A * 9 9 A A , • Bang uy Cong ty Co phan Vn tai thuy b9 Yen Bai, Ban Chap hanh 
9 * U 9 A , , Bang bç va Uy ban Kiem tra Bang uy Co quan Chinh quyen TP va cong 

p p C p U 9 A A X A tac tai chrnh dang doi vcn Ban Chap hanh Bang b9 Cong ty Co phan Vn 
. . A A r 7 A A tai thuy bç Yen Bai, Ban Chap hanh Bang bç Co quan Chinh quyen TP. 

Ill. Giám sat chuyên d 

1. Quj5 II: Giám sat vic xây dirng và thirc hin quy ch lam vic, ch 
d, nn nip, nguyen tc t chüc sinh hoat  Bang, trpng tam là nguyen tc tp 
trung dan chü; vic thirc hin các quy djnh v trách nhim nêu guang cüa 
can bp, dang vien; vice lanh dao,  clii  dao,  to chuc thirc hiçn Be an so 04-
DA/TU, ngày 01/9/202 1 cUa Ban Thithng v1i Tinh Uy v nâng cao ch.t 
lucing, hiu qua cong tác kim tra, giám sat trong Bang b tinh Yen Bái giai 
doan 2021 - 2025 di v&i Chi b trirô'ng Phã thông dan tc ni trñ THPT 
tinh Yen Bái và cá nhân các dung chI trong cp üy chi b. 

2. Quj5 III: Giám sat vic lânh dao,  chi  dao  dãng viên trong vic thrc hin 
p p A n — n cac dir an dau tu' xay drng quy dat (Quy dat dan cu to dan pho so 5, phuang 

Yen Ninh; chinh trang khu dan cu nông thôn tai  thôn Thanh Niên, xa Minh 
Báo; dung vao tnxng Mrn non, tru&ng Tiu hçc và Trung h9c CG s Au 
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Lâu) và giâi quyêt clan thu kiên nghj, phãn ánh cüa cong dan lien quan den các 
d an du tu tren di vth Chi b Ban Quän I diy an thành ph và cá nhân 
các ding chi lãnh d3o Ban Qnãn 1 diy an thành ph& 

IV. Kim tra dtxut: Chü dng n.m tInh hInh d phát hin và tin 
hanh kiem tra khi co dau hiçu vi phm doi vai to chuc clang, clang vien; kp 

, h. I I • thai giai quyet to cao doi vai to chuc clang, clang vien va giai quyet khieu ni 
k lust dâng khi phát sinh. 

V. L1!c  1ung kim tra, giám sat 
Phan cong 01 cong chi trong Thuang tr%TC Uy ban Kiem tra Thanhuy chu 

tn và trirc tiêp lam tru&ng doàn kiêm tra, giám sat. Lrc lixcmg tham gia gôm: Uy 
vien Uy ban Kim tra Thành üy; Kim tra viên Co quan Uy ban Kim tra Thãnh 
üy; trung tp can b cüa các phông, ban, don vj có lien quan (ne'u cdn thie't). 

VI. T chfrc thirc hiên 

Can cir Chuong trInh kim tra, giám näm 2023 cüa Uy ban Kim tra 
Thành Uy, Thu?ng trirc Uy ban Kim tra Thành u' phãn cong can b tham 
miru xay drng quyêt djnh, kê hoach  va trrc tiêp tham gia th%rc hin các cuc 

p p , p p 1 . A 1 A kiem tra, giam sat dam bao dung quy trinh, tien dç, thai gian va dt chat 
lucing, hiu qua. 

p 

Trong qua trInh thirc hin nêu có sr chi dao  cüa Uy ban Kiêm tra Tinh 
üy, Thành üy và can ci'r vào tInh hInh thirc t Chuang trInh kim tra, giám sat 
có th diu chinh, bt sung cho phü hçip./. 

Nainhãn:  
- TJBKT Tinh ui', 
- T.T Thành up', 
- Phông NVII CQUBKT Tinh u, 
- Các Dic u' viên UBKT Thãnh Uy, 
- Các Cu quan thammizu, giüp vic ThanhUy, 
- Kh6i MUQ và các doan th TP, 
- Các chi, dãng bO trrc thuc, 
- Luu CQUBKT. 

T/M iJY BAN KIEM 'n 
CHO NHIM 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

