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Lao Cai, ngày 30 tha'ng 7 nàm 2020

S4j'e /- - CVIUBKTTU
V/v báo cáo kit qua th4-c hiçn Quy djnh sá
26-QD/TU ngày 25/9/2018 ca Tinh zy
Lao Cai

KInh gi: - Các huyn, thành üy, thj üy, dàng üy trrc thuc Tinh üy.
- UBKT các huyn, thành üy, thj ñy, dãng üy trirc thuc TinE üy,

Thirc hin Cong vn s 2826-CVIT1J ngày 23/7/2020 cüa Tinh üy Lao Cai v
vic don dOc chuân bj ni dung Hi nghj Ban Thiiông vii Tinh iiy theo chuang trInh
cong tác nàm 2020.
Uy ban Kim tra Tinh iiiy d ngh UBKT các huyn, thành üy, thj üy, dâng üy
trirc thuc Tinh üy tham muu cho cap üy báo cáo danE giákêt qua th1rc hin Quy
djnh sO 26-QD/TU ngày 25/9/2018 cüa Tinh üy Lao Cai ye tO chirc và hoat dng
cüa doàn (to) kiêm tra, gim sat cüa cap üy, UBKT và CC ca quan thani muu giüp
vic cUa cap Uy các cap thuc Dâng b tinh Lao Cai; thi hiu tii 01/10/2018 den
31/7/2020 theo dê cuorig và phi içic báo cáo giri kern (ban mêm du'ctc a'àng trên cong
ThOng tin diçn ti' UBKT TInh z).
Báo cáo cüa các dcm vj gi:ri v Uy ban Kim tra Tinh i:iy tong hcip tru'ó'c
ngày 15/8/2020; Báo cáo file din ti:r gi:ri qua dja chi m.ng ni b Lotus notes
KIM ANH THEP/TULaoCaifDCS/VN dê tOng hqp.
D nghj các dan v quan tam, trin khai thrc hin./.
Nai nhân:
- Nhu kinh g1ri,
- Thtrông trIc Tinh üy (b/c),
- Thuông tr%rc UBKT Tinhüy,
- Các phông NV I, II, III (don dôc),
-LuuVP.
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DE CU'cING BAO CÁO
kêt qua thirc hin Quy djnh s 26-QD/TU ngày 25/9/2018 cüa Ban Thtrrng v11
Tinh ily Lao Cal quy dnh ye t chfrc và hot dng cüa doàn (hoc to) kiêm
tra, giám sat cüa cp u, u' ban kiêm tra và các co quan tham miru giüp vic
cho cp üy các cp thuc Bang b tinh Lao Cal

I. TInh hInh chung ciia t ch&c dãng có lien quan dn thiyc hin quy djnh.
1. TInh hInh chung
Toàn dñng b hin có
cap üy trirc thuc
.: gôm
. .Co
dâng viên.
2. Thuân liyi, khó khãn
- Thuán lc,i:
- Khó khãn:
II. Kt qua thrc hin
1. Cong tác phô bin, quán trit, trin khai thiyc hin
2. S doàn kim tra, giám sat dffçc thành 1p (tr tháng 10/2018 den
3 1/7/2020) là
doàn, trong do:
-, Si doàn kim ,tra, giám sat, giài quyt dan thu, thi hành k' lu.t cüa cap üy
các cap
., chiêm
.%;
- S doàn kim tra, giám sat, giãi quyt dan thu, thi hành k' lut cüa üy ban
kiêm tra các cap là
.doàn,
- S doàn kim tra, giám sat cüa các ca quan tham mixu, giip vic cho cp üy
là
doàn, chiêm
(co bku sc 01 kern theo)
3. So doàn có trirng tp can b các c quan chuyên mon khác tham gia
doàn kiêm tra, giám sat.
. doàn (chim
S doàn có trlmg tp can b các co quan chuyên mon là
% so v&i tong so doàn kiêm tra, giám sat).
4. S hrçrng thành viên doàn kiêm tra, giám sat
- DixOi 3 thành viên:
.doàn, b.ng
. doàn, bang
- Tü
thãnh viên:
doàn, bang
.%.
-Trên
.thànhviên:
(co biu sd 02 kern theo)
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5. Vic thông nht, phãn cong nhim vy cho các thành viên tham gia don
kiêm tra, giám sat.
Thrc hin Quy djnh s 26-QDI[U ngày 25/9/2020 cüa Tinh üy v t chüc và
hoat dng cüa doân (ho.c to) kiêm tra, giárn sat cüa cap uS', u5' ban kiêm tra và các co
quan tham mu'u gil1p vic cho cap iy các cap thuc Dâng b tinh Lao Cai.
Sau khi ban hành quyét djnh, k hogch kié'm tra, giám sát. Dánh giá viéc
phán cong nhim vy cho các thành vien, xây dmg nç5i quy, quy chê hoqt d5ng cia
doàn.......
6. Kt qua thrc hin nh&ng vic doàn kim tra, giám sat khOng du'çrc lam
Qua rà soát, tcng kit. Các doàn kiim tra, giám sat cza Dáng trong toàndáng
bó tit khi Quy djnh sO 26-QD/TU ngày 25/9/2020 du'cic ban hânh den nay két quth
thrc hin nhzr the nâo, có thành viên nào trong doàn bj xt'r l Ic)' luçt do vi phm
khOng?
7. Vic dánh giá can b tham gia doàn kim tra, giám sat gfri v co' quan,
don v có can b tham gia doàn kim tra, giám sat
Kt thic cOc cuç5c kié'm tra, giám sat. DOnh giá vic hpp doàn d rit kinh
nghim.........nhn xét dánh giá cta trtthng doàn dOi v&i cOc thành viên thain gia.
III. Phwrng hu'&ng nhim vy trong thri gian tói
T/M BAN THU'ONG VJ

