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Số 255 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW
ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thực hiện Quy định số 07 - QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử
lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm {viết tắt là Quy định sổ 07-QĐi/TĨV) và Hướng
dẫn số 06-HD/ƯBKTTW ngày 18/12/2018 của ủy ban Kiểm tra Trung ương về
thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ
Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm (viết tắt là Hướng dẫn số 06HD/UBKTTW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch nghiên cứu, quán
triệt và triến khai thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc Quy đinh số 07QĐi/TW để cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy
ban kiếm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tỉnh nắm vững các nội
dung trong Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, đặc biệt
là những nội dung mới về công tác xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng.
2. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình tiến hành công tác xem
xét thi hành kỷ luật tố chức đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhằm phát
huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp
thời uốn nan, chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, vi phạm
của tố chức đảng, đảng viên, góp phần bố sung, sửa đổi các quy định của Đảng và
pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.
3. Các nội dung trong Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06HD/IJBKTTW đưọ-c quán triệt để thống nhất về nhận thức và được triển khai
đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của các cấp ủy Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kỷ luật công minh, chính xác.

II- NỘI DƯNG, NHIỆM yụ
1. Nội dung

- Nghiên cứu, quán triệt, học tập Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số
06-HD/ƯBKTTW, trong đó lưu ý đến những quy định mới về thực hiện công tác
xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm so với Quy định số 263-QĐ/TW ngày
08/10/2014.
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- Triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06HD/UBKTTW phù họp với tình hình, nhiệm vụ chính ữị tại địa phương, đơn vị, gắn
kết với việc thực hiện nhiệm vụ kiếm ữa, giám sát, thanh ừa của hệ thống chính trị.
2. Nhiêm vu

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy
ban kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào nội dung Quy định số 07-QĐi/TW và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điếm cụ thể của địa phương, cơ
quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo thực hiện các rủiiệm vụ sau:
2.1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn
số 06-HD/UBKTTW đến các tổ chức đảng, đảng viên bằng các hình thức thích
họp (thông qua hội nghị cấp ủy, tọa đàm, trao đổi, tài liệu học tập, sinh hoạt chi
bộ...); xây dựng nội dung nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định
số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW bảo đảm nghiêm túc, có tính
khả thi và hiệu quả thiết thực trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó cần quán
triệt các điểm mới về: (il) Nguyên tắc xử lý kỷ luật (Điều 3); (12) Thời hiệu xử lý
kỷ luật (Điều 4); {i3) Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật (Điều 7);
(i4) Sửa đối, bố sung các nội dung và hình thức xử lý kỷ luật tố chức đảng trong
Quy định 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW..
2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi
phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ
thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị
quyết, Quy địrứi của Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội, cơ quan,
đơn vị. Đặc biệt tập trung vào thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh''''-, nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ công tác hằng năm của Tỉnh
ủy và những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và dư luận nhân dân
quan tâm; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiếm tra,
giám sát, thanh tra góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
2.3. Chủ động rà soát các quy định, quy trinh công tác xử lý kỷ luật tố chức
đảng vi phạm đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù họp với các nội
dung của Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW.
2.4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất, giám sát trực tiếp không báo
trước việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp trên và
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xem xét và quy rõ trách nhiệm của tổ chức
đảng và trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, cá
nhân có khuyết điếm, vi phạm; kịp thời biếu dương, khen thưởng đối với tập thế,
cá nhân thực hiện có hiệu quả Quy định số 07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06HD/UBKTTW. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra,
cụ thể, phù họp, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.
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2.5. Định kỳ hằng năm thực hiện công tác sơ, tổng kết thực tiễn, tuyên
truyền, nhân rộng những kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện Quy định số
07-QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/ƯBKTTW nhằm nâng cao năng lực, sức
chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên
nhất là người đứng đầu.

m- TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành ủy, thị ủy, huyện ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các
cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, ủy ban kiếm tra các cấp căn cứ Ke
hoạch này, xây dựng nội dung tổ chức quán triệt và triến khai thực hiện nghiêm
túc Quy định số 07-QĐÌ/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW.'
2. Giao ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động rà soát các quy trình, quy định
về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng của cấp ủy, ban
thường vụ cấp ủy để tham mưu sửa đối, bố sung phù họp với Quy định số 07QĐi/TW và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW; tham mưu thực hiện đảm bảo
thống nhất, đồng bộ Chương trình kiếm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống
chính trị tỉnh; chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triến khai thực hiện Ke
hoạch này. ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy định kỳ hăng năm tống họp, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:
Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo),
UBKT Trung ương (báo cáo),
Văn phòng TW Đàng (báo cáo),
Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng: UBND tỉnh,
th/hiện
VKSND tỉnh, TAND tỉnh,
>
Các Ban xây dựng Đảng, VP Tỉnh ủy,
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
Lưu VPTU, THI.

TVM BAN THƯỜNG vụ

PHÓ BÍ THƯ

_ gô Hoàng Ngân

