ng b phng u Liêu gm 12 chi b trc thuc, vi 263 ng viên; trong ó có 8 chi b t dân ph vi 187 ng viên,
chim t l 71%; 3 chi b trng hc và 1 chi b công an vi 76 ng viên chim t l 29%. Trong nhng nm qua, c s
quan tâm lãnh o, ch o sâu sát ca cp u, chính quyn và các ban, ngành, oàn th Th xã, s phn u n lc,
oàn kt ca Nhân dân và i ng cán b trong c h thng chính tr nên Phng ã giành c nhng kt qu quan trng:
Kinh t tng trng khá (bình quân hàng nm tng 5-7%), c cu kinh t chuyn dch theo hng CN, TTCN
(chim 31,2%), Thng mi - Dch v (chim 52,49%), nông, lâm nghip (chim 16,31%). Chính tr n nh, Vn
hoá - Xã hi có nhiu tin b, Quc phòng - An ninh -c gi vng. i sng vt cht, tinh thn ca Nhân dân c ci thin
(hin nay thu nhp bình quân u ngi c t 38,92 triu ng/nm); ng b nhiu nm lin c công nhn danh hiu Trong
sch vng mnh (TSVM). t c nhng kt qu trên là nh thng xuyên làm tt công tác xây dng ng, nht là công
tác kim tra, giám sát và k lut ca ng. ng u ã tp trung i mi công tác kim tra, giám sát theo hng sâu sát,
ch o tp trung, quyt lit, dt im, hiu qu, c bit là kim tra i vi t chc ng và ng viên khi có du hiu vi phm.
Sau khi c quán trit, hc tp trin khai thc hin Ngh quyt Trung ng 4 (khóa XI, khóa XII) v xây dng, chnh
n ng; góp phn cng c t chc, nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca ng b, gii quyt dt im nhng thc mc,
kin ngh ca c tri i vi mt s t chc, cá nhân. ng y Phng ã xác nh nhim v kim tra t chc ng cp di và ng viên,
k c cp y viên cùng cp khi có du hiu vi phm là nhim v trng tâm. Ch o UBKT ng y tng cng công tác
nm tình hình, cn c vào nhng thông tin thu thp, phn ánh ca cán b, ng viên, Nhân dân … xác nh i
tng, ni dung và quyt nh kim tra khi có du hiu vi phm. Trong 10 nm qua, ng u và UBKT phng ã t chc
kim tra 12 t chc ng cp di, 20 ng viên khi có du hiu vi phm. Qua kim tra, kt lun hu ht u vi phm nhng
có mt s t chc ng, ng viên cha n mc phi ngh x lý k lut, ã yêu cu kim im, khc phc nhng khuyt im, vi
phm; ã x lý k lut 10 ng viên vi phm. Riêng nm 2017 và 6 tháng u nm 2018, ngoài nhim v tham mu
cho ng y xây dng và hoàn thành chng trình kim tra, giám sát ca cp y, UBKT, UBKT ng y phng u
Liêu ã tin hành 3 cuc kim tra khi có du hiu vi phm i vi 1 t chc ng (chi y chi b) và 3 ng viên v công
tác qun lý, s dng tin óng góp ca Xã viên u t c s vt cht ca Hp tác xã nông nghip; v công tác huy ng,
qun lý thu, chi tin dy thêm, hc thêm ti trng hc, nht là vai trò trách nhim ca ngi ng u trong công tác
qun lý tài chính ca n v. Qua kim tra, ã làm rõ và có kt lun c th i vi 01 t chc và 03 cá nhân c kim tra u
có vi phm. Trong ó có 01 t chc, 01 cá nhân vi phm nhng cha n mc phi ngh x lý k lut; 02 cá nhân là
ngi ng u vi phm n mc phi thi hành k lut, UBKT ã tham mu ng y thc hin quy trình và ã thi hành k lut
bng hình thc Khin trách i vi 02 ng chí. ng thi, ch o thc hin vic khc phc, sa cha các vi phm, khuyt im
sau kim tra; góp phn phòng nga, ngn chn vi phm ca các t chc ng và ng viên, cng nh vào hiu qu ca
công tác phòng chng tham nhng, lãng phí mà ng ta ang tích cc thc hin.

Mt phiên làm vic gia oàn kim tra vi ng viên khi có DHVP
Bên cnh nhng kt qu t c ca ng u và UBKT phng v công tác kim tra, giám sát nói chung và công tác
kim tra khi có du hiu vi phm nói riêng, thì công tác kim tra, giám sát ti ng b phng u Liêu vn còn
nhng hn ch nht nh, ó là công tác tham mu ca UBKT có lúc cha kp thi, cht lng mt s cuc kim tra cha
áp ng; s quan tâm vào cuc ca mt s cán b, ng viên cha c thng xuyên, quyt lit, vn còn t tng không
mun vào cuc vì s vt v, khó khn, ng chm, nht là i vi ng viên là cán b thuc din cp y qun lý; vì iu kin
làm vic và trình nng lc ca mt s cán b làm công tác kim tra cha áp ng yêu cu nhim v…
T nhng kt qu, hn ch trong công tác kim tra khi có du hiu vi phm ti ng b u Liêu trong thi gian qua, có
th rút ra mt s bài hc kinh nghim nh sau:
Th nht, phi thng xuyên tuyên truyn, quán trit v mc ích, ý ngha to ln ca công tác kim tra, giám sát,
thi hành k lut trong ng n cán b, ng viên và nhân dân nhm to ra s chuyn bin trong nhn thc và hành
ng ca mi cán b, ng viên xác nh rõ nhim v kim tra, giám sát là nhim v chung ca c h thng chính tr, t ó
khc phc t tng xem nh hoc coi nhim v kim tra, giám sát là ca UBKT các cp.
Th hai, phi ra ch tiêu, k hoch ngay t u nm v nhim v kim tra, giám sát nói chung, v kim tra khi có du
hiu vi phm nói riêng và xem ây là nhim v bt buc phi hoàn thành trong nm ca cp y và ca UBKT các
cp.
Th ba, xác nh vai trò trách nhim ngi ng u cp y, UBKT ng y i vi nhim v kim tra khi có du hiu vi phm là
yu t quyt nh n kt qu kim tra.
Th t, phi thng xuyên tranh th ti a s quan tâm lãnh o, ch o ca cp y, hng dn nghip v ca UBKT cp trên
và s phi hp vi các c quan chuyên môn các cuc kim tra khi có du hiu vi phm thc s có cht lng, hiu qu
và cng c nim tin ca Nhân dân i vi ng.
tip tc góp phn nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca t chc c s ng, nâng cao cht lng i ng cán b, ng
viên ca Phng và chi y các chi b, thi gian ti ng y, UBKT ng y s tip tc quan tâm thc hin tt mt s ni dung
trng tâm: Tip tc tuyên truyn quán trit, hc tp và t chc thc hin Ngh quyt Trung ng 5 (khóa X) v tng cng
công tác kim tra, giám sát ca ng, các vn bn ca Trung ng và cp u các cp v công tác kim tra, giám
sát, thi hành k lut ca ng bng các hình thc phong phú, a dng; phân công cán b ch o v tn các chi b
quán trit, tuyên truyn, ph bin các ngh quyt, ch th, quy nh ca ng có liên quan n công tác kim tra,
giám sát, thi hành k lut ca ng nâng cao nhn thc, trách nhim cho cán b, ng viên, nht là ngi ng u cp
y, chính quyn, oàn th, chi y chi b và i ng làm công tác kim tra, giám sát; rà soát t chc thc hin hoàn
thành chng trình kim tra, giám sát nm 2018, xây dng chng trình kim tra, giám sát nm 2019 và nhng
nm tip theo phù hp tình hình ca a phng t chc thc hin có hiu qu; t chc kim tra ng viên, t chc ng khi
có du hiu vi phm; gii quyt dt im các n th khiu ni, t cáo (nu có); thng xuyên tham mu hoàn thin i ng
cán b làm công tác kim tra, giám sát áp ng yêu cu nhim v; tng cng nm bt tình hình, ch o x lý kp thi
nhng vng mc mi phát sinh, tham mu x lý nghiêm i vi t chc, cá nhân vi phm, góp phn làm trong sch i
ng cán b m bo cho công tác lãnh o, ch o hoàn thành xut sc các ch tiêu, nhim v mà Ngh quyt i hi ng
các cp nhim k 2015 - 2020 ã ra./.
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