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KẾ HOẠCH  

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ NĂM 2021 
 

Căn cứ điều 30, Điều lệ ĐCS Việt Nam khóa XI; 
Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ 2020-2025 

của UBKTHU. 
Căn cứ nghị quyết Đại hội chi bộ; quy chế làm việc và Chương trình kiểm 

tra, giám sát toàn nhiệm kỳ của chi bộ. 
Chi bộ trường THPT Đông Anh xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra giám 

sát năm 2021 như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
- Kiểm tra giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy được Điều lệ Đảng quy 
định nhằm đảm bảo cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. 
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với phương châm phòng ngừa vi phạm là 
chính, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. 
- Qua kiểm tra, giúp đảng viên kịp thời nhận ra những ưu điểm để phát huy và thấy 
được những khuyết điểm và hạn chế để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp 
phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dưng chi bộ Đảng trong sạch 
vững mạnh. 
- Nội dung kiểm tra bảo đảm yêu cầu đạo của Đảng bộ Huyện, phù hợp với nhiệm 
vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên. 
II. CÔNG TÁC KIỂM TRA 
1. Đối với Đảng viên 
1.1. Nội dung kiểm tra  
- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đảng. 
- Kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 
- Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 47- QĐ/TƯ ngày 01/11/2011 của Trung 
Ương về những điều Đảng viên không được làm. 
- Kiểm tra việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



- Kiểm tra việc giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của 
cán bộ đảng viên tại cơ quan và nơi cư trú. 
1.2. Đối tượng kiểm tra: 6 ĐV/ 1 năm.  
1.3. Thời gian kiểm tra: Theo lịch  
TT THỜI GIAN HỌ VÀ TÊN TT THỜI GIAN HỌ VÀ TÊN 

1 3/2021 Nguyễn Thị Thúy 4 9/2021 Hoàng Văn Thủy 
2 3/2021 Đặng Thái Anh  5 9/2021 Đỗ Thị Lan  
3 6/2021 Đoàn Thị Khanh 6 12/2021 Nguyễn Thị Nga  
2. Đối với Chi bộ 
2.1. Nội dung kiểm tra 
- Công tác chỉ đạo của Chi bộ đối với các đoàn thể 
- Hồ sơ chi bộ 
- Kiểm tra tài chính Chi bộ. 
2.2. Thời gian kiểm tra: Tháng 12/2021 
III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT 
1. Nội dung giám sát  
- Giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đảng viên: 
+ Thực hiện công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. 
+ Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất 
lượng dạy – học. 
+ Lập kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường. 
+ Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá. 
- Giám sát việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết TƯ 
4 khóa XI và chỉ thị số 03- CT/TƯ về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh” đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo nhà 
trường và các đoàn thể. 
2. Thời gian: Hàng tháng 
III. Tổ chức thực hiện  
- Chi ủy triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của chi bộ đến tất cả 
đảng viên trong chi bộ. Mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ sẽ kiểm tra theo lịch trên. 
- Các đảng viên tự kiểm điểm theo lịch kiểm tra trên. 
- Đ/c phụ trách công tác kiểm tra của chi ủy hướng dẫn đảng viên được kiểm tra 
viết bản tự kiểm điểm thật trung thực, đầy đủ theo yêu cầu nội dung kiểm tra. 
- Tổ chức đánh giá việc tự kiểm tra của đảng viên và đánh giá của chi bộ hàng 
tháng. 



- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm vào cuối năm, đề ra kế hoạch kiểm tra giám sát 
năm 2022. 
 
Nơi nhận: 
- UBKT Huyện ủy; 
- Lưu: CB.                                                                          
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