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BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 20 tháng 10 năm 2016
của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường THPT Bà Điểm là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, là 1 trong 6 trường THPT nằm trên địa
bàn huyện Hóc Môn; hiện có 12 tổ chuyên môn và văn phòng, 108 cán bộ, giáo
viên, nhân viên. Chi bộ nhà trường hiện có 32 đảng viên (30 đảng viên chính thức
và 02 đảng viên dự bị). Chi bộ trường THPT Bà Điểm xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy
ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016-2020”, hàng năm xây dựng chương trình Chi
ủy đã tập trung kiểm tra giám sát đối với các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh
đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, trực thuộc Chi bộ, Tổ trưởng bộ môn.
Về nội dung kiểm tra giám sát đảng viên chủ yếu tập trung và xoay quanh và tập
trung vào việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nội quy, quy chế của
ngành, của cơ quan; việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách
mạng của người đảng viên; kết quả thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên; việc thực hiện nghị quyết của chi bộ
và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; việc khắc phục những tồn tại, hạn
chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong lần kiểm điểm trước đó....
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch 65KH/HU
- Hình thức, phương pháp quán triệt, triển khai:
Quán triệt Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU của Thành ủy, Kế
hoạch số 65-KH/HU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về
thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2016
của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về “Nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 20162020”.
- Số lượt người tham dự: 27 đồng chí (100% đảng viên tại thời điểm quán
triệt)

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền: Kế hoạch số 13 –
KH/CB ngày 15 tháng 11 năm 2016
2. Kết quả thực hiện Kế hoạch 65-KH/HU
2.1. Việc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm:
Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi
bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trước hết là bí thư chi
bộ có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm
tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ
sở.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp trong
chi bộ và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định;
các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công
tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra,
giám sát.
Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tạo được sự đoàn kết thống nhất
của đảng viên, của chi bộ; phát huy được ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết
điểm; tạo được sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ để phát huy ưu điểm, phục
vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới; kịp thời phát hiện, chấn
chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đồng
thời, giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý,
giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo
đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
2.2. Việc thực hiện 03 chỉ tiêu phấn đấu:
Hàng năm, thực hiện kiểm tra giám sát chỉ tiêu theo đúng chương trình đã đề
ra.
Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2019, chi bộ không nhận đơn thư
khiếu nại, tố cáo phải giải quyết; không có trường hợp thi hành kỷ luật, giải quyết
khiếu nại kỷ luật trong đảng.
Từ năm 2016 đến nay đơn vị được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên.
2.3. Việc thực hiện 09 nhóm giải pháp:
Chi bộ thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp .
3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 65-KH/HU
- Số đảng viên được kiểm tra 13, giám sát 06 đảng viên
- Nội dung kiểm tra, giám sát: kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ
Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận,
hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ

quan, đơn vị, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ
Chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
công tác chỉ đạo các hoạt động của tổ chuyên môn, Thực hiện công tác vận động
quần chúng, công tác Phổ biến, tuyên truyền Pháp luật, thu, nộp, quản lý và sử
dụng đảng phí, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người
đứng đầu cấp ủy trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, vai trò lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007
của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn 09HD/BTCTTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội
dung sinh hoạt chi bộ …
- Đánh giá kết quả thực hiện qua kiểm tra, giám sát: không có đảng viên vi
phạm, kỷ luật.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Mặc dù công tác kiểm tra giám sát đã mang lại một số hiệu quả tích cực, tuy
nhiên trong quá trình triển khai thực hiện tại Chi bộ còn những hạn chế nhất định,
như:, các văn bản ban hành trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát còn chưa
đúng biểu mẫu theo quy định, báo cáo của đảng viên bị giám sát còn chung chung,
chưa sát với yêu cầu...
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ đã kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời,
giúp chi bộ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Từ đó góp
phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
tình trạng “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần từng bước nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết thống
nhất, bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.
IV. PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
Chi ủy phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong
đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền quán triệt,
nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phải gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát của chi
ủy với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, suy thoái.
Chi ủy thường xuyên phối hợp kịp thời với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức
đoàn thể trực thuộc Chi bộ để kịp thời phát huy ưu điểm, cũng như phát hiện, khắc
phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
Chi ủy mà đứng đầu là Bí thư Chi bộ phải không ngừng đổi mới, linh hoạt
trong thực hiện phương pháp lãnh, chỉ đạo Chi bộ thực hiện có hiệu quả các chỉ
tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đề ra giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng sinh

hoạt Chi bộ, phát huy tối đa dân chủ trong tập thể, thực hiện nghiêm công tác phê
bình và tự phê bình; phát huy tính tự kiểm tra, dám nghĩ, dám làm và dám chịu
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên.
Đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững
nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra
giám sát có chiều sâu, thực chất; nội dung tiến hành kiểm tra giám sát phải đảm
bảo đúng trọng tâm. Phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách thường
xuyên, bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục và đảm bảo các
biểu mẫu ban hành phải đúng theo quy định.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có
Nơi nhận:
- Chi bộ; Đoàn thể;
- Ban Kiểm tra Huyện Ủy;
- Lưu.
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