


 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TW 

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

* 

Số          -KH/ĐU  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK  

của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương  
về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

trong Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
--------------  

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” (sau 

đây gọi là Nghị quyết),  

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty 

ĐSVN) ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết để cấp ủy các cấp, chi bộ và đảng viên 

nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu 

và các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN; tạo sự thống 

nhất cao trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đạt kết quả. 

- Xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong việc chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và  tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 

hiện Nghị quyết. 

II. Nội dung 

1. Công tác phổ biến, quán triệt 

- Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN lãnh đạo, chỉ đạo và triển 

khai bằng hình thức phù hợp để các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên 

nội dung Nghị quyết và Kế hoạch (hoàn thành trong tháng 5/2022). 

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN và bí thư các 

đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 

và triển khai Kế hoạch tại đảng bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đơn vị mình. 

2. Nhiệm vụ chung 
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- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình 

kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ (thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ) và hằng năm. Các 

cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, 

nguyên tắc và quy trình, thủ tục, kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm 

(nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên đối với từng nội dung được kiểm tra, giám sát. 

- Các đảng ủy quan tâm chuẩn bị nhân sự và kịp thời bổ sung, kiện toàn ủy ban 

kiểm tra cấp mình đúng cơ cấu, đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định của Đảng và đề án nhân sự đã được phê duyệt 

- Cấp ủy các cấp chủ trì sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm và nhiệm kỳ về công 

tác kiểm tra đảng của đảng bộ. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở duy trì định 

kỳ giao ban công tác quý I và 9 tháng bằng hình thức thích hợp. 

- Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản 

thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng phù hợp với 

các quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng. 

- Cấp ủy các cấp thực hiện việc phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn 

của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đến cán bộ, đảng viên và 

quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, cập nhật 

kiến thức chuyên môn cho ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra 

trong đảng bộ. 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Ban Kiểm tra - Kiểm toán Tổng công ty ĐSVN 

 Chủ trì phối hợp với các ban hợp nhất xây dựng và tổ chức thực hiện chương 

trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và 

hằng năm, đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều 

lệ Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ cấp ủy giao; tổng hợp kết quả và báo cáo tổng kết 

công tác kiểm tra, giám sát năm của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN. 

Hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, công 

tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời giúp Đảng ủy Tổng công ty 

ĐSVN theo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ việc đánh giá phân 

loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. 

Chủ động thực hiện hoặc tham mưu Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN xây dựng, 

ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác 

kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn 

hiện hành của Đảng. 
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Chủ trì phối hợp tham mưu Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN xây dựng và rà soát, 

bổ sung quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; chuẩn bị Đề án 

nhân sự và công tác bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra. 

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo - Truyền Thông thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về công tác kiểm tra đảng; phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho nhân sự 

làm công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp. 

3.2. Văn phòng và các Ban: Tổ chức Cán bộ, Tuyên giáo - Truyền Thông  

- Văn phòng và các Ban: Tổ chức Cán bộ, Tuyên giáo - Truyền Thông phối hợp 

với Ban Kiểm tra Kiểm toán xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, 

giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. 

- Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty 

ĐSVN tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về chuẩn bị Đề án nhân sự và 

công tác bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

công tác kiểm tra đảng, thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng đội ngũ làm công 

tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cấp. 

- Ban Tuyên Giáo - Truyền Thông chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

Tổng công ty ĐSVN tham mưu thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty 

ĐSVN, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; tuyên 

truyền kết quả thực hiện và những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, điển 

hình tiên tiến trong công tác kiểm tra đảng trong Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN. Chỉ 

đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến, tuyên truyền về 

công tác kiểm tra đảng. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

và giám sát, phản biện xã hội để nắm bắt, báo cáo với Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN 

hoặc trao đổi với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về những vấn đề bức 

xúc, nổi cộm, việc làm sai trái của tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ nhằm kịp 

thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh. 

- Văn phòng đảm bảo kinh phí và phương tiện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám 

sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN. 

3.3. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN 

a) Đối với cấp ủy các cấp 

Rà soát, bổ sung quy chế làm việc trong đó quy định người đứng đầu cấp ủy 

chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, phân công đồng chí trong thường trực cấp ủy 

phụ trách công tác kiểm tra đảng. 
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Phân công các đồng chí ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối 

với các tổ chức đảng cấp dưới theo lĩnh vực, địa bàn được giao. 

Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kiểm tra, giám 

sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy. 

b) Đối với ủy ban kiểm tra 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu xây 

dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; 

chủ động tham mưu cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 30, 

Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy giao. 

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện toàn diện các 

nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó: 

+ Phấn đấu mỗi nhiệm kỳ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ít nhất một 

tổ chức đảng (có thể kiểm tra cách cấp) và một đảng viên. 

+ Tăng cường kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính 

của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, đảm bảo trong một nhiệm 

kỳ kiểm tra được hết các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới. 

+ Tăng số lượng giám sát chuyên đề đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và 

đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. 

 - Phân công, đôn đốc ủy viên, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 

giám sát thường xuyên và báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản với ủy ban kiểm tra theo 

quy định. 

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ủy viên, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tham 

mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng về tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra đảng 

(thực hiện từ năm 2022).  

 - Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy về công tác nhân sự, bổ sung, kiện toàn 

ủy ban kiểm tra theo quy định. 

 c) Đối với đảng ủy bộ phận, chi bộ 

 Rà soát, thực hiện việc phân công người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng 

đầu phụ trách công tác kiểm tra đảng, đồng thời lựa chọn, phân công nhiệm vụ một 

số đảng viên giúp thực hiện công tác kiểm tra đảng. 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát 

nhiệm kỳ và hằng năm. 

III. Tổ chức thực hiện 
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1. Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch này, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng 

công ty ĐSVN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của 

từng đơn vị (hoàn thành trong tháng 5/2022). 

2. Văn phòng, các Ban: Tổ chức Cán bộ, Tuyên giáo - Truyền thông của Đảng 

ủy Tổng công ty ĐSVN chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao; báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện. 

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đôn đốc và kiểm tra, 

giám sát cấp ủy cấp dưới, tổ chức đảng có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gắn với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác 

kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBKT Đảng ủy Khối DNTW (để b/c); 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TCT ĐSVN; 

- Các đ/c Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT ĐSVN; 

- Các cấp ủy Đảng trực thuộc; 

- Văn phòng, Ban TGTT, TCCB; 

- Lưu: VP, KTKT. 

        T/M BAN THƯỜNG VỤ 
        PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 
 
 

        Lương Văn Nghĩa 
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