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 BÁO CÁO 
Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

với các cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,  

giám sát và kỷ luật của Đảng 

(từ tháng 7/2017 đến hết năm 2021) 

----- 

 

  I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
 

 
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ 

huyện, 01 đảng bộ thành phố, 01 đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 03 đảng bộ lực 

lượng vũ trang trực thuộc Tỉnh ủy; ngoài ra có 03 ban cán sự đảng và 06 đảng 

đoàn. Đến ngày 14/3/2022, Đảng bộ tỉnh có 745 tổ chức cơ sở đảng (gồm 302 đảng 

bộ cơ sở, 443 chi bộ cơ sở), tổng số 67.553 đảng viên (chính thức 64.668, dự bị 

2.885 đảng viên). 

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

ban hành 15 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ 

chức đảng gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt nam 

tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân 

tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, 

Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (sau đây viết tắt là các cơ quan liên 

quan) trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ngay sau khi ban hành Quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh 

đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực 

hiện nghiêm túc; chỉ đạo ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn, ban hành quy chế phối hợp với các cơ 

quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Qua đó, khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát giữa các cơ quan; kịp thời xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 41-NQ/TU, 
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ngày 05/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ 

chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 - 2025; 12 văn 

bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
1
, 

trong đó, yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

2. Kết quả thực hiện quy chế phối hợp 

2.1. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng 

2.1.1. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh (khoá XVI, XVII), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành quyết định phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi địa bàn; 

định kỳ, nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát. Kịp thời nắm tình hình, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, định 

hướng về công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan. 

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 10 chương 

trình kiểm tra, giám sát
2
; quyết định thành lập 48 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 

50 tổ chức đảng, 153 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kiểm tra đối với 21 tổ chức và 62 đảng viên; giám sát 

chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 91 đảng viên), trong đó, tập trung kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà 

nước; thực hiện quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; triển 

khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn ngừa, chấn 

chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng 

viên; giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

                                                 

1- Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 02/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -

2025; Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 24/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 

2020 - 2025; Quyết định số 632-QĐ/TU, ngày 04/4/2017 ban hành Quy trình kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng 

viên; Quyết định số 633-QĐ/TU, ngày 04/4/2017 ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và 

đảng viên; Quy định số 806-QĐ/TU, ngày 12/9/2017 quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quyết định 1216-QĐ/TU, ngày 18/4/2018 ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Quy định số 1753-QĐ/TU, ngày 21/5/2019 

về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Quy định số 1754-

QĐ/TU, ngày 21/5/2019 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý; Quyết định số 1727-QĐ/TU, ngày 26/4/2019 về quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng 

viên; Công văn số 534-CV/TU, ngày 05/4/2017; số 831-CV/TU, ngày 13/02/2018; số 1276-CV/TU, ngày 05/3/2019 

về tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu công tác kiểm tra, giám sát... 

2- Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 30/12/2016, Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 16/12/2016 về kiểm 

tra, giám sát năm 2017; Chương trình số 72-CTr/TU, ngày 27/12/2017, Chương trình số 73-CTr/TU, ngày 

27/12/2017 về kiểm tra, giám sát năm 2018; Chương trình số 107-CTr/TU, ngày  05/12/2018, Chương trình số 112-

CTr/TU, ngày  04/01/2019 về kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình số 142-CTr/TU, ngày 30/12/2019, 

Chương trình số 143-CTr/TU, ngày 30/12/2019  về kiểm tra, giám sát năm 2020; Chương trình số 11-CTr/TU, ngày 

24/12/2020, Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 24/12/2020 về kiểm tra, giám sát năm 2021. 
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2.1.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy phối hợp tham mưu, 

giúp Tỉnh ủy ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân
3
; tiếp nhận và xử lý 31 

đơn thư của công dân, đảng viên; tiếp 04 lượt công dân, đảng viên. Sau khi quy 

chế được ban hành đã duy trì việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân đối với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện cơ bản theo quy 

định. 

2.1.3. Thi hành kỷ luật đảng 

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 tổ 

chức đảng và 07 đảng viên
4

. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm, buông 

lỏng lãnh đạo, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quản lý rừng, thực hiện các 

dự án, quản lý sử dụng quỹ... Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, 

nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; các đảng viên 

bị thi hành kỷ luật đều nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm của mình và nghiêm túc 

chấp hành quyết định kỷ luật đảng. 

2.2. Kết quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan 

2.2.1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc 

- Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy: 

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh tuyên truyền, 

quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, 

giám sát
5
; tham mưu thẩm định 203 kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát 

                                                 

3- Quyết định số 1993-QĐ/TU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế Bí thư 

Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

4- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa xem xét thi hành kỷ luật đối 

với đồng chí Vũ Trọng Bắc, nguyên Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018 với lý do 

mắc bệnh hiểm nghèo; thi hành kỷ luật đối với 02 đồng chí bằng hình thức Khiển trách (đồng chí Nguyễn Trọng 

Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hữu 

Chiến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn). 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 

bằng hình thức Khiển trách; 04 cá nhân, trong đó Khai trừ 03 đồng chí (đồng chí Nguyễn Thế Tập, nguyên Huyện uỷ 

viên, nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc; 

đồng chí Triệu Minh Quân, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trưởng Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Tràng Định; đồng chí Dương Thời Vượng, Huyện ủy 

viên, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn), Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí 

Nguyễn Đình Duyệt, Đảng ủy viên, Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ Văn phòng 

Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2017, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn). 

5- Quán triệt, triển khai: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVI, XVII; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ 

Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016  thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về 

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 
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của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám 

sát theo quy định
6

. Cử 10 lượt cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ 

ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y 17 đồng chí Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

chuẩn y 120 ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp dưới. 

Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 966 lượt nhân sự, cán bộ phục vụ công tác 

quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nhân sự bầu cử các chức danh thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cụ thể: Trao đổi, cung cấp thông tin về điều 

động, luân chuyển, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 165 đồng chí; Quy hoạch bổ sung các chức 

danh lãnh đạo chủ chốt các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các chức danh 

lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) là 463 

trường hợp; nhân sự đại hội các cấp thuộc diện phải thẩm định theo quy định là 

212 đồng chí, trong đó: 144 đồng chí dự kiến tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp 

huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) và các đảng bộ trực thuộc 

Tỉnh ủy; 59 đồng chí dự kiến bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025; 09 đồng chí dự kiến tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 trường hợp; đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 105 trường hợp; 11 nhân sự phục vụ công tác 

Đại hội Hội liên Hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   

- Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, hướng dẫn Đảng ủy: Quân 

sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại 

kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra. 

Đề nghị Đảng uỷ Khối tham gia góp ý vào 04 văn bản về công tác kiểm tra, giám 

sát
7
; phối hợp giải quyết tố cáo đảng viên đúng quy định và thẩm quyền (tiếp nhận 

                                                                                                                                                             
ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về 

những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay”, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; 

Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của 

Quy định 102; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối 

với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của 

Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định 

số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với uỷ ban kiểm tra cấp 

dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị 

về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng,... 

6- Tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành 

Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổng kết công tác kiểm 

tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp. 

7- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy chế thi đua, 

khen thưởng đối với uỷ ban kiểm tra cấp huyện; Nghị quyết về công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Quy chế 

làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 



NTH.BC/TU  5  

02 phiếu chuyển đơn của Đảng ủy Khối và chuyển 05 đơn tố cáo để Đảng ủy Khối 

xem xét, xử lý); chỉ đạo, đôn đốc 28 tổ chức đảng, 65 đảng viên khắc phục những 

hạn chế, yếu kém sau kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy8; cử 10 lượt cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

2.2.2. Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn 

Phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

việc giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

và cử tri liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là thông tin liên quan đến nhân sự 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trao đổi 

thông tin, tài liệu với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét, xử 

lý kỷ luật, xử lý đối với 05 trường hợp (01 giám đốc sở; 01 phó giám đốc sở; 01 

phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh). Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cử 01 đồng chí tham gia đoàn 

kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan và 03 đồng chí là cán bộ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. 

2.2.3. Đối với các sở, Thanh tra tỉnh 

Phối hợp với Sở Ngoại vụ tiến hành các thủ tục cho 14 lượt cán bộ ngành 

kiểm tra tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn 

Quốc, Trung Quốc...; chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy và Ủy ban Kỷ luật Đảng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc; 

trao đổi thông tin về cán bộ, đảng viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước 

ngoài. Trao đổi thông tin với Sở Nội vụ về 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ quản lý bị xử lý kỷ luật đảng; cử 02 lượt cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, 

giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

Thanh tra tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin trong việc giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý; trao đổi 63 kết luận thanh tra để theo dõi, phục vụ công tác kiểm tra, giám 

sát chuyên đề, trong đó, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức 

đảng và 09 đảng viên (có 07 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý)
9
; thông báo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 05 kế hoạch thanh tra; cử 03 lượt 

cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Góp 

                                                 

8- Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kiểm tra, giám sát với 13 tổ chức, 28 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

kết luận kiểm tra, giám sát với 15 tổ chức, 37 cá nhân. 

9- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức và 14 đảng viên, trong đó 07 đảng viên là cán bộ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc và các đồng chí: Đồng chí Nguyễn 

Trọng Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm 

Quang Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

Thu, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Quy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, đồng chí Hà Xuân Quang, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 

2020, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đảng ủy Sở Y tế và các đồng chí: 

Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Sở Y tế; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 Chi bộ trực thuộc và 04 đảng viên). 
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phần ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tránh 

sự chồng chéo giữa công tác thanh tra, kiểm tra.  

2.2.4. Việc phối hợp với các cấp uỷ đảng khối nội chính 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, 

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 

tỉnh trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, kết luận điều tra, hồ sơ vụ án vi phạm 

pháp luật, quyết định của Cơ quan điều tra về khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam, 

truy tố và các bản án liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vi phạm pháp luật, kịp thời phục vụ công tác kiểm tra 

khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng và 14 đảng viên là cấp ủy viên các 

cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
10

; tham mưu giúp Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đề nghị, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi 

phạm trong quản lý đất đai tại huyện Cao Lộc; quản lý và bảo vệ rừng tại huyện 

Tràng Định; thực hiện 02 Dự án: Xử lý, cải tạo và phục hồi điểm tồn dư hoá chất 

bảo vệ thực vật tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và tại thôn 

Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng...; quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối 

với 06 đồng chí là cấp ủy viên cấp huyện và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý; đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đình chỉ sinh hoạt đảng đối 

với 01 đồng chí. 

Hướng dẫn Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác chuẩn bị, kiện toàn nhân sự 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, ban hành 

quy trình kiểm tra, giám sát; thẩm định quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an 

tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế 

phối hợp, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các cấp 

ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

của Đảng; tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình tổ 

chức đảng, đảng viên phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xem xét, xử lý 

kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đồng bộ, đúng tính chất, mức độ vi phạm, 

đúng với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác 

                                                 

10- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên, trong đó 03 đảng viên là cán 

bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Vũ Trọng Bắc, nguyên Bí 

thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018, đồng chí Lê Thị Việt, Kế toán Hội Nông dân 

tỉnh; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường). 
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kiểm tra, giám sát". Góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan, 

đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ 

sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 

tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.  

- Tạo điều kiện thuận lợi, giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên 

quan phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu, giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường 

mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo 

Quy chế phối hợp; tạo động lực giúp các cơ quan, tổ chức hoạt động có hiệu quả 

theo chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh. 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

- Một số cấp ủy, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin với Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp có lúc, có việc chưa đầy đủ, kịp thời; phương pháp 

phối hợp chưa thật sự chặt chẽ, toàn diện và thường xuyên. Do vậy, việc phát hiện 

dấu hiệu vi phạm để kiểm tra và xử lý, kỷ luật tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra. 

- Việc phối hợp thẩm định, đánh giá cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý phục vụ công tác tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

giới thiệu ứng cử có lúc, có việc còn chưa thực sự hợp lý, khoa học. 

- Công tác trao đổi thông tin về kết quả giám sát, phản biện của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phát hiện dấu hiệu vi phạm 

còn hạn chế; việc phối hợp nắm tình hình địa bàn thực hiện giám sát thường xuyên 

và trao đổi thông tin qua đơn thư để phát hiện dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. 

- Việc trao đổi thông tin về tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, nhất là việc 

trao đổi thông tin, tài liệu về cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật giữa cơ quan 

điều tra, truy tố, xét xử còn hạn chế, chưa kịp thời, do đó ảnh hưởng đến chất 

lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử cấp dưới chưa được quan tâm đúng mức, 

nên có trường hợp đảng viên bị truy tố, xét xử, nhưng chưa đình chỉ sinh hoạt 

đảng. 

 3. Nguyên nhân 

- Một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đúng mức 

đến việc triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp; chưa chủ động nêu cao vai trò, 

trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nội dung của Quy chế nên việc thực 

hiện Quy chế phối hợp chưa đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. 

 - Công tác đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp chưa 

được thường xuyên, sâu sát; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về các nội 



NTH.BC/TU  8  

dung của Quy chế phối hợp chưa đầy đủ; hằng năm và định kỳ chưa tổ chức sơ, 

tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, 

trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện nội dung Quy chế phối hợp và các quy định, hướng dẫn về 

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.  

Hai là, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung quy chế phối 

hợp đến cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, trong cơ quan, tạo sự thống nhất về 

nhận thức và hành động cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế phối hợp. 

Ba là, chú trọng thực hiện chế độ thông tin báo cáo, trao đổi tình hình về tổ 

chức đảng, đảng viên, nhất là thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức đảng, đảng 

viên có dấu hiệu vi phạm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm “quyền anh, quyền 

tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”. 

Bốn là, các nội dung phối hợp cần phải rõ mục tiêu, rõ việc và trách nhiệm 

của các cơ quan liên quan; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và tổ chức sơ, tổng kết 

theo quy định. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực 

thuộc, ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có liên quan thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác 

kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương, trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, đề 

xuất xây dựng Quy chế với các cơ quan liên quan chưa có quy chế phối hợp để đáp 

ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối 

hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có chất lượng, hiệu quả Quy chế phối hợp 

trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trọng tâm là tham mưu giúp 

cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng; kịp thời tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ 

thị, quy định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo 

kịp thời, chất lượng, hiệu quả. 

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan, 

tổ chức, trong đó xác định rõ, cụ thể hơn nữa trách nhiệm của các bên tham gia 

phối hợp; việc trao đổi, cung cấp thông tin về vi phạm, dấu hiệu vi phạm của cán 

bộ, đảng viên, các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

của Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giúp cho việc 
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phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là tổ 

chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được 

kịp thời để kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha hoặc làm rõ vi phạm 

của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời xử lý. 

3. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trong Quy chế phối hợp tham mưu, giúp 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân và việc tiếp 

nhận, phân loại, xử lý đơn, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của 

đảng viên, công dân; thông qua xử lý đơn thư, nhằm phát hiện, kịp thời kiểm tra 

khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; các cơ quan liên quan 

quan tâm lựa chọn, cử cán bộ, công chức có kinh nghiệm, nhiệt tình, có chuyên 

môn sâu về từng lĩnh vực, có trách nhiệm với công việc để giao nhiệm vụ là đầu 

mối phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu 

cầu đặt ra. 

4. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên 

quan cần lựa chọn linh hoạt các hình thức, phương pháp phối hợp, chế độ thông 

tin, trao đổi định kỳ và đột xuất; ngoài hình thức họp giao ban, sơ kết công tác phối 

hợp hằng năm, lãnh đạo các cơ quan liên quan theo Quy chế phối hợp cần tăng 

cường trao đổi (bằng điện thoại; văn bản; fax; gặp trao đổi trực tiếp...) về những 

vấn đề phát sinh mới hoặc đột xuất, cấp bách; đồng thời yêu cầu cán bộ được phân 

công làm đầu mối phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp đồng chí lãnh 

đạo phụ trách lĩnh vực phối hợp thường xuyên để trao đổi thông tin, tài liệu và 

tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất theo quy định. 

5. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong Quy chế 

phối hợp thực hiện nghiêm túc việc sơ kết để đánh giá đúng những kết quả đã đạt 

được, chưa đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân 

trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng thời tham mưu, giúp Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp cụ 

thể, nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để việc chỉ đạo các cơ 

quan đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp đạt hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 

- Vụ IA, Cơ quan UBKT Trung ương, 

- Các cơ quan, tổ chức theo QCPH, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
Hoàng Văn Nghiệm 
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