


BAN CRAP HANH TRUNG I1C1NG BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

So 34-KL/TW Ha N5i, ngày 18 tháng 4 näm 2022 

KET LUN 
COABCHINHTRI 

i Chin llrQ!c cong tác kim tra, giám sat cüa Bang 
dn nàm 2030 

A A Qua hon 10 nam 1h1rc hiçn Ket 1un so 72-KL/TW, ngay 17/5/2010 cua 
A ' A 'A A 'A • 

BQ Chrnh trl khoa X ye Chien hxgc cong tac kiem tra, giam sat cua Bang den 
nm 2020 (gçi tt là Chin lixcic), nhn thrc cUa can bO,  dãng viên, tri.róc ht 
là nguii drng d.0 c.p us', th chic dàng ye vj trI, vai trô, tm quan trç)ng cüa 
cong tác kim tra, giám sat duqc nâng len; h thng.  van bàn cüa Bang v 
cong tác kim tra, giám sat co bàn dirgc ban barth dng b, thong nh.t; ni 
dung, di ti.rcing kim tra, giám sat duqc thirc hin toàn din, Co trong tam, 
trçng dim, US'  ban kim tra các cp duçic kin toàn v t chüc, can b, b 
sung nhim vi, thm quyn; tIch circ, chü dng tham miiu cho c.p u' lãnh 
do, chi dao,  th chüc thc hin nhim vi kim tra, giám sat, thi hành k5' luât. 
Chit luccng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat dugc nâng len, gop ph.n 
quan tr9ng vào cong tác xây d11ng, chinh dn Bang, giU vCtng kS'  luât,  kS' 
cuang, sir doàn kt, thng nht trong Bang, cüng c& tang ctthng nim tin cüa 
nhân d di v&i Bang và ch d. 

Tuy nhiên, vic lãnh dao,  chi  dao  th1rc hin Chin hrçic & mt s ncii 
chi.ra thi.r&ng xuyên, thiu quyt lit; có nhim vi1, giái pháp chira thirc hiên 
hoc thc hin chua toàn din, dng b, hiu qua thp. Mt s, ban can 
dãng, dãng doãn, ban tham mtru cüa c.p uS', t chüc dãng & cci s6  chiia th1rc 
s1r quan tam lânh dao  và th chrc thirc hin cong tác kim tra, giam sat; t 
chi'rc dàng trong Ca quan nhà nu&c, doanh nghip, don vj sir nghip cong lap 
chua cci tr9ng dung mrc cOng tác kim tra, giám sat, ch.t hrçrng can nhiu 
hn ch& Chua xây dirng h thng CO S& dU lieu v cong tác kim tra, giám 
sat, k 1ut tir Trung 'xcrng t&i da phixcrng. 

Nhüng näm tâi day, tInh hInh tb giOi, khu virc tip tic din biEn pbrc 
tap, kho. 1uäng, d.t rn.r&c dang &rng trtxóc nhCtng th&i ccx, thuãn lçxi và khó 
khän, thách thüc. dan xen. Bn nguy ccx di vó'i Bang, ch d ma Bang ta dã 
chi ra có m.t can gay gt han. TInh trng tham nhüng, vi pham pháp luat, 



2.KL1W34 

tiêu circ, suy thoái v tu li.r&ng chInh trj, dao  dirc, 1i sng, "tr din bi ntI,  

chuyn hoá" trong ni b can din bin phüc tap.  Dáng chii " là có sir c.0 
kt, bao che, tip tay cüa mt b ph.n can b, dâng viên thoái hoá, bin cht, 
rt tinh vi, phirc tap, nghiêm tr9ng, lien quan den nhiu c.p, nhiu ngành... 

Nhm không ngrng di m6i, nâng cao hiu hrc, hiu qua cong tác kim 
tra, giám sat, k 1ut dáng, tIch cic gop ph.n xây drng, chinh dn Dáng và 
h thng chInh trj trong sach,  vüng  manh;  dng thè!i  vci vic tip tiic thc 
hiên Kt luãn s 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 cüa B ChInh trj khoá X, Chin 
hrçic cong tàc kim tra, giám sat ccia Dàng dn näm 2030, cAn tp trung thc 
hin tot các ni dung sau: 

I- MVC  TIEU 

- Tip tic nâng cao nhn th'irc, trách nhim và hành dng cüa các c.p 
us', t chirc dàng, dàng viên, nhAt là ngithi dirng dAu trong cong tác kim tra, 
giám sat, kS'  lut dãng; n.ng cao nãng 1c lãnh diao,  sue chin dAu, sir doân 
kt, thng nhAt và giit nghiêm k 1ut, k cucrng cüa Dàng; chii dng phàng 
ngra, d.0 tranh, ngan ch.n, kiên quyt xu l suy thoái v hr hthng chInh trj, 
do due, 1i sang, tham nhüng, tiêu cxc trong Dãng và h thng chInh trj. 

- Di mâi mnh me, n.ng cao chAt lucing, hiu 111c, hiu qua lãnh dao, 
chi dao  và t chrc thrc hin cong tác kim tra, giám sat và k 1u.t cüa Dng; 
b sung, hon thin phiwng pháp, ni dung cong táe kim tra, giám sat cüa 
Dãng trong tInh hInh mâi. 

- Dánh giá dung uu dim ci:ia t chi'rc dãng và dàng viên d phát huy, 
nhân rng, kjp th&i phát hin thiu sot, khuyt dim d un nn, khc phiic và 
xir 1 nghiêm khi cO vi ph?m. 

II- NHIIM VJ VA GL&I iiA 

1. Tang ci*ng sip' lãnh do, chi do cüa các cp u5 d& vói cong tác 
kiêm tra, giám sat 

- CAp u' các cAp ban hành dAy dü, kp thai các nghj quyet, chi thj, quy 
djnh, quy ch... v cong tác kim tia, giám sat, k3 1u.t; di mcci ni dung, 
hInh thfrc tuyên truyn v cong tác kiêm tra, giám sat, k lu.t dàng; thung 
xuyêñ kim tra, giám sát.vic thic hin. Kjp thii phát hin, biêu ducing, nhân 
rng nhUng nhân t6 mth, cách lam hay, din hInh tht, phát huy sir näng dng, 
sang tao  cüa t chuc diãng, dãng viên trong cong tác kiêm tra, giám sat. 
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- Cp u các cp ban hành quy ch phM hcrp giUa u ban kim tra vâi 
cor quan diu tra, thanh tra, kim toán, vin kiêm sat, toà an nhân dan cüng 
cp; chi dao  phM hçip chat  chë, không d chng chéo trong th chirc thirc hin. 

- Cp u, nMt là ngizi dimg du thi.rô'ng xuyén lam vic vâi u ban 
kim tra d nm tInh hInh, kt qua thirc hin, kjp th&i chi cto, djnh hurng 
Cong tác kim tra, giám sat cüa u ban kim tra. 

2. Tip titc di mó'i, nâng cao chat 1lrQ'ng, hiu hyc, hiu qua cong 
tác kiêm tra, giám sat 

- Thirc hin kim tra, giám sat theo phucmg châm giám sat phài ma 
rng, kim tra có tr9ng tam, trçng diiêm, tp trung vào vic lãnh dao,  chi  dao 
và t chüc thrc hin các nghj quyt, chi thj, kt lun cüa Dâng; các linh vrc 
nhy cam, d phát sinh vi pham; vic thirc hành tiêt kim, phông, chng tham 
nhüng, tiêu cijc, lang phi; kê khai tài san, thu nhp,... Tang cixông kim tra, 
giám sat trách nhim cüa nguôi dmg du trong cong tác xây drng pháp luât, 
kjp thi ngän chn vi pham trong ban hành van bàn pháp lut, 1ng ghép "lçi 
Ich nhóm", lcii Ich ciic b. Mi rng giám sat trên tt cã các dja bàn, lTnh viic; 
chü tr9ng vào nhüng norm ni b có biu hin mt doàn kt, dix luân xã hôi 
quan tam; nâng cao tInh chü dng d kjp thi nhc nhô', cãnh báo, phông 
ngl'ra, ngãn chn vi phm tü sam, tir xa. 

- Chü dng kim tra khi có du hiu vi pham, t.p trung vào nhüng linh 
virc, dja bàn, vj trI cOng tác d xày ra tham nhüng, tiêu circ, nht là kim tra 
du hiu suy thoái v tix tuang chInh trj, dao  drc, Ii sng, nhItng v.n d ni 
cim, gay birc xüc trong xã hi. Xir l k' lut nghiêm minh, kjp thai, triêt d, 
dng b các t chi'rc dáng, dàng viên có vi pham. 

- Cp u, nguai dirng du, can b chü ch&, cp u vién và can b thuôc 
din cp u quán l phái thuang xuyên ti kim tra, kjp thai phát hin nhUng 
han ch& khuy& dim d chU dng kh.c phiic, chn chinh không d dn dn 
vi pham. Kim tra, giám sat can b, dãng viên không dü nãng 1irc, uy tin; vic 
min nhim, ti'x chirc, trách nhim ngiiai dung d.0 khi c.p có thm quyn kt 
1un dã d xày ra tham nhUng, tiêu circ a co' quan, dan vj thuc quyn qun 1, 
phii trách. 

- U37 ban kim tra ctp trên thuang xuyên, kjp thai chi dao,  huáng dn 
cp t chIrc dáng và u' ban kim tra c.p duâi trong cong tác kim tra, 
giám sat, nht là trong xü 1 cãc vii vic nghiém tr9ng, phuc tap, d xáy ra 
vi pham, các vi vic ye tham nhung, lang phi, tiêu circ, "igi Ich nhóm"; kjp 
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thii xr 1 kr 1ut di v&i can b, dáng vién suy thoái, "tir din bin", "tir 
chuyn hoá" ngay t?i  co' s&, chi b. 

3. Chü dng dr báo, kjp thôi ban hành các quy dnh cüa Bang v 
cong tác kim tra, giám sat, k 1ut 

- Du tii nghiên ciru 1 1un, tng kt thirc tin v cong tác kim tra, 
giám sat, k' 1ut diáng; chU dng di,r báo sam, cung Ca s& khoa hc d kjp 
th?ii tham mini cho Dãng v các chü truang, diRng 1&, giãi pháp có tInh 
chin krçic trong xây drng, chinh dn Dáng và h thng chInh trj trong sach, 
vüng manh. 

- Chü dng nghiên ciru, tham mini, ban hành các van bàn cüa Dãng bào 
dam gift nghiêm k 1ut, k cuang, dng th?iii tang cizàng trách nhim, di m6i, 
nâng cao chit krçmg, hiu lirc, hiu qua cong tác kim tra, giám sat, k 1ut 
dáng. Kjp thai th ch hoá chü trixo'ng, quan dim cüa Dàng; ban hành các 
van bàn quy pham pháp 1ut d tao  sir dMg b, thng nht trong th%rc hin 
quy djnh cña Dáng và pháp 1u.t cüa Nba nuâc lien quan dn cOng tác kim 
tra, giám sat, kS'  1u.t dáng viên, can b, cOng chirc, viên chi'rc; hoàn thin cci 
ch& chInh sách, pháp lut nhm phông ng1ra, ngán chn vi phm, khuyt 
dim; phát hin, xü l tham nhüng, tiêu circ. 

- Tp trung xây d%rng, hoàn thin các quy djnh v ca ch phát hin, 
phOng ngira, ngän chn vi phm cüa t chüc dâng và dãng viên; ca ch kim 
tra, giám sat vic thirc hin nhim vi cüa can b, cong chüc, vic thirc thi 
quyn 1irc cüa can bO 1nh do, quán l; quy djnh các hành vi vi pham, suy 
thoái tr tiring chInh trj, dao  dirc, 1i sng; ca ch v kim soát tài san, thu 
nhp, quyn 1irc trong cong tác kim tra, thanh tra, kim toán... 

- Dy manh nghiên ciru, üng diing khoa h9c - cong ngh trong boat 
dng cüa ngành Kim tra. Xây dirng h thng co' sà dft 1iu v cong tàc kim 
tra, giám sat và k' 1ut tr Trung uo'ng dn co' sa ph1ic vi cOng tác lãnh dao, 
chi dao,  nghiên ciru, dir báo, tham muu và t chirc thirc hin nhim vi1 kim 
tra, giám sat, k' 1ut. 

4. Xây dipig di ngü can b kiêm tra cong minh, liêm chInh; to chfrc 
b may co' quan u ban kim tra các cap dông b, tinh g9n 

- Xây dirng mô hInh t chirc b may ca quan u' ban kim tra các cAp 
báo darn dông b, thng nhât, tinh g9n, hoat  dng hiu lirc, hiu qua. Phân djnh 
rO t chirc b may, bién ch can b cüa ca quan u ban kim tra các cAp; quy 
dinh cii the ca câu, sO luçmg u viên u' ban kiêm tra kiêm nhim a các cap. 
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- Xây dirng di ngfl can b kim tra hem khit, cong minh, chInh trrc, 
có ban 11th, dung khI dAu tranh, guang mu, giü gin ph.m chit dao 

dic, 1i 
sng, giôi v chuyên môn, nghip vii, tn thy, trách nhim. Ban hành tiêu chI, 
tiêu chun, khung näng hrc can b lam cong tác kim tra theo hirOng chuyên 
nghip. Thrc hin luan chuyn can b kim tra các c.p d dào tao,  rèn 1uyn 
can bc. Tip tic nghiên ciru, diu chinh ch d, chinh sách di vâi can b 
lam cong tác kim tra các cap. 

- Xây dirng giáo trInh, tài 1iu bOi duOng nghip vi cOng the kim tra, 
P 7 A A • A P A P A A giam sat, ky luat cho cap uy vien, can bQ hem tra cac cap. Thuo'ng xuyen cp 

nht kjn th1rc:  t.p hun, bM duOng nghip vi cho cap u viên, u viên u 
ban hem tra cac cap. 

- Nghiên ciru d báo cáo cAp có thAm quyn xem xét, quyt djnh thI 
dim ci ch dai  hi dáng b bAu uS' ban kim Ira; uS' ban kim tra cAp trén 
1ira ch9n, gi1i thiu, ehuAn y... thành viên u5r ban kim tra cAp duOi.' 

ifi- TO CBIJ'C THU'C fflN 

1. Các cAp uS', t chirc dáng chi do quán trit, xây dmg ch'txcing trInh, 
k hoch, t chirc thirc hin K& lun nay. 

2. Giao U5' ban Kim tra Trung ucmg xây dirng K hoch thirc hin; 
phi hcip vâi các cci quan lien quan trin khai thc hin và kim tra, giám sat 

viêc thirc hin Kt lun nay, djnh kS'  báo cáo B ChInh trj, Ban BI thtx. 

TIM BQ CIIINH TRI 
JJã kS':  Vô Van Thir&ng 

BANG BQ KHOI DOANH NGBIP TW 
BANG JY TONG CONG TY 

BIYNG SAT VIT NAM 
* 

S 42-SL/DU 

Nciinhãn:  
- CácdJcUVBCH; 
- Cong doàn, Doàn TN TCT DSVN; 
- CácBanhçpnhât; 
- Các th chirc clang trrc thuc. 
-Luu:VT. 

Sao lyc 

Ha Nç5i, ngày 19 tháng 5 näm 2022 

B quán trit, trin khai thirc hin. 
T/L BAN TH1I(YNG V1J 

PHO CHANH VAN PHONG 

Ta Van Tlnh 
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