
TPNĐ tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 

quý I 

Sáng ngày 14/4, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành 

ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác 

kiểm tra, giám sát quý I; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 

II năm 2022. Dự  và  Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến 

Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Thành ủy; Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; các đồng chí Ủy 

viên, kiểm tra viên, chuyên viên cơ quan UBKT Thành ủy và các 

đồng chí Chủ nhiệm UBKT các đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành 

phố. 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm 

UBKT Thành ủy, Chủ trì hội nghị 

Quý I năm 2022, UBKT Thành ủy chủ động bám sát nhiệm 

vụ chính trị và kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 18/8/2021 của Thành 

ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của 

BCH Đảng bộ tỉnh đồng thời phối hợp với các Ban đảng, Văn 

phòng Thành ủy tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và ban hành 

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và của 

từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; Hướng dẫn, đôn đốc các 

tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm 

tra giám sát năm 2022. Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

trong đảng đối với 08 đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy và 04 

chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; kiểm tra tài chính đảng đối với 

04 đảng ủy cơ sở; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng 



phí đối với 03 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Tiếp nhận và xử 

lý 06 đơn thư; Kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức Khai trừ; Đình 

chỉ sinh hoạt đảng: 02 đảng viên và hoàn thành một số các công 

việc khác do cấp ủy giao 

 

Đ/c Vũ Thị Liên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 

Vỵ Xuyên tham luận tại hội nghị 

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến 

chủ yếu nêu lên thực trạng tình hình đơn vị và phương hướng 

nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát quý II năm 2022. Kết luận 

hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu các đơn vị thực 

hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã xây dựng, xử lý 

kịp thời những sự việc phát sinh và thực hiện nghiêm nề nếp chế 

độ làm việc; thông tin, báo cáo giữa UBKT với cấp uỷ và UBKT 

cấp trên, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. 
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