1

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày d i tháng lHnãm 201 7

Số D*L - QC/ƯBKTTU

QUY CHẾ
— - _ - -eôttg tác đối vói cán bộ theo dõi đảng bộ, CO’ quan, đơn vị trong tỉnh
HU VỤ Lỉ
1
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.......... Căn Icứ Quy định số 86 - QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương về giám sát trong Đảng;
0ị *A'
tivr/Kv;
- Căn cứ Quyết định số 219 - QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về
U4tTH*
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc
ỈỊyứĩtỊ,
y<t ãuyd&' tỉnh ủy, thành ủy;
ữàị "¿¿Lệ/
- Căn cứ Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI;
- Căn cứ Quy định số 01- QĐ/UBKTTƯ, ngày 22/02/2016 của ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ và lề lối
làm việc của Cơ quan ƯBKT Tỉnh ủy.
- Căn cứ Thông báo số 04 -TB/UBKTTU, ngày 9/11/2015 của ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ Thường trực, úy viên UBKT, các phòng
nghiệp vụ và Văn phòng cơ quan ƯBKT Tỉnh ủy; Thông báo số 47 TB/UBKTTU, ngày 22/8/2017 của UBKT Tỉnh ủy về việc điều chỉnh phân công
thành viên ú y ban Kiếm tra Tỉnh ủy phụ trách các phòng nghiệp vụ cơ quan
ƯBKTTỈnhủy.
ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quỵ chế công tác đối với cán bộ của Cơ
quan UBKT Tỉnh ủy được phân công theo dõị đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh
như sau:
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng-điều chỉnh
1- Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề
lối làm việc, quan hệ công tác và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ theo dõi đảng
bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh của Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2- Các tổ chức đảng, cơ quan, đon vị có liên quan phối hợp thực hiện Quy
chế này, tạo điều kiện và giám sát cán bộ theo dối đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong
tỉnh của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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Điều 2. Giải thích từ ngữ
1- Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được hiểu là các tổ chức đảng trực
thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức đảng có đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.
2- Cán bộ được phân công theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh là cán
bộ, công chức của Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được lãnh đạo Cơ quan phân
công bằng văn bản để giúp ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát
thường xuyên tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh .
Điều 3. Nguyên tắc làm việc
ỉ- Cản bộ được phân cồng theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh
- Chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế phối hợp
công tác giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng có liên quan.
- Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Thủ
trưởng cơ quan, Phó Thủ trưởng cơ quan, Thành viên ủy ban phụ trách phòng theo
dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh .
- Thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao;
tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo quy
định; bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin và báo cáo kịp thời giải quyết, hiệu
quả công việc.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ bảo mật thông tin, kỷ luật phát ngôn và
quy tắc ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.
2Cán bộ được phân công theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh
không quá 5 năm đối với một đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trường hợp
phải phân công lại hoặc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ
quan, đơn vị trong tỉnh trước thời hạn trong các trường họp sau:
- Theo yêu cầu nhiệm vụ của Cơ quan hoặc cán bộ được chuyển đổi vị trí
công tác.
- Khi cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh không có uy tín tại
nơi được phân công theo dõi.
- Để đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi có tổ chức đảng trực
thuộc Tỉnh ủy hoặc cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý vi phạm đến mức phải
xử lý kỷ luật nhưng không phát hiện, đề xuất kiểm tra kịp thời.
- Tham mưu về nhận xét, thẩm định nhân sự không đúng.
- Bị xử lý kỷ luật.
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Chương II
NHIỆM VỤ, QUYÊN HẠN, TRÁCH NHIỆM
CỦA CÁN B ộ THEO DÕI ĐẢNG BỘ, c o QUAN, ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
Điều 4. Nhiêm
• vu•
1- Theo dõi, nắm tình hình, lập thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm,
vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tại đảng bộ,
cơ quan, đơn vị trong tỉnh được phân công theo dõi; chủ động thu thập, tổng hợp,
xử lý thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện BTV
Tỉnh ủy quản lý tại đảng bộ, cơ quan, .đơn vị trong tỉnh được phân công theo dõi,
kịp thời báo cáo đồng chí ủ y viên UBKT Tỉnh ủy kiêm Trưởng phòng (nếu là cán
*
/
9
ì
bộ từ phó phòng trở xnông) đê tham mưu, đê xuât băng văn bản trình đông chí
Thường trực ủ y ban ƯBKT Tỉnh ủy phụ trách cho ý kiến trước khi trình Thường
trực ƯBKT Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.
r

\

\

2- Tham mưu, báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định nhân sự dự
kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, giới thiệu ứng cử, luân chuyển,
điều động, chỉ định đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
quản lý; tham mưu thẩm định đề nghị khen thưởng, tặng danh hiệu khen thưởng
theo quy định.
3- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của
Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở
đảng bộ, cơ quan, đơn vị được theo dõi. Tham gia ý kiến với lãnh đạo địa phương,
đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công
tác xây dựng Đảng.
4- Văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các phòng nghiệp vụ
tham mưu, giúp UBKT Tỉnh ủy xây dựng, triển khai đề án, chương trình công tác,
chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy; tham gia
phục vụ hội nghị, các đoàn công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy,
UBKT Tỉnh ủy tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi khi được
Thường trực ủy ban phân công.
5- Thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy viên ủy ban phụ trách hoặc
Thường trực ủ y ban phân công.
Điều 5. Quyền hạn
1Tham dự các hội nghị Ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các huyện
ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc
Tỉnh ủy và các đơn vị được phân công theo dõi (theo sự phân công của Thường
trực Uy ban); được phát biêu ý kiên với tư cách cá nhân tại các hội nghị về những
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vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật
đảng và chịu trách nhiệm về nội dung phát biểu của mình.
2- Trực tiếp làm việc và tham gia ý kiến với lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự
đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cấp ủy, các sở, ban, ngành tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị
được phân công theo dõi để nắm tình hình và traó đổi ý kiến về các vấn đề thuộc trách
nhiệm được giao.
3- Đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị
được phân công theo dõi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật đảng.
4- Báo cáo, đề xuất, kiến nghị với đồng chí Trưởng phòng, ủy viên phụ
trách phòng (nếu là cản bộ từ Phó phòng trở xuống) về những vấn đề thuộc nhiệm
vụ được giao; được bảo lưu ý kiến nếu khác với ý kiến của Trưởng phòng, ủy viên
phụ trách phòng về những nội dung công tác tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị được
phân công theo dõi; Trưởng phòng, ủy viên phụ trách phòng kịp thời báo cáo, đề
xuất, kiến nghị với đồng chí Thường trực ủy ban phụ trách phòng cho ý kiến trước
khi gửi Thường trực ủy ban xem xét, quyết định.
5- Được học tập, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác
kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để nâng cao trình độ theo quy định.
Điều 6. Trách nhiệm
1- Thường xuyên sâu sát đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi,
nắm chắc tình hình, chủ động báo cáo kịp thời, chính xác với ủ y viên kiêm Trưởng
phòng phụ trách, đồng chí Thường trực ủy ban phụ trách phòng và chịu trách
nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác theo dõi đảng
bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; bị xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định nếu báo
cáo không trung thực, che giấu sự việc và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2- Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và kỷ luật phát ngôn; không được để lộ
lọt thông tin công tác với những người không có trách nhiệm về các cuộc kiêm tra,
giải quyết tố cáo, công tác cán bộ; không tự ý phát ngôn nếu không thuộc thấm
quyền và trách nhiệm được giao.
3- Trung thực, khách quan, công tâm, có bản lĩnh, chính kiến và chịu trách
nhiệm cá nhân trong việc nhận xét, đánh giá về tình hình đảng bộ, cơ quan, đơn vị
được phân công theo dõi và trong quá tình thực hiện nhiệm vụ được giao.
4- Không được gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi
nhiệm vụ tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi hoặc lợi dụng chức
trách, nhiệm vụ, vị trí công tác để vụ lợi cho mình và người thân.
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Chương III
LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 7. Le lối làm viêc
•

1- Cán bộ được phân công theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động bố trí
thời gian thích hợp trong tháng để đi' công tác nắm tình hình cơ sở (đảng bộ, cơ
quan, đơn vị được phân công theo dõi) ít nhất 3 lần theo Quy định số 01 của
UBKT Tỉnh ủy; định kỳ trước ngày 20 của tháng báo cáo két quả và kế hoạch công
tác tháng tiếp theo cho đồng chí Trưởng phòng để tổng hợp gửi Văn phòng cơ
quan tổng hợp báo cáo Thường trực ủy ban cho ý kiến chỉ đạo. Những trường hợp
cần chỉ đạo gấp thì báo cáo trực tiếp đồng chí Thường trực ủ y ban phụ trách phòng
để chỉ đạo, xử lý.
2- Định kỳ hằng tuần, thông tin, báo cáo bằng hình thức phù họp về tình
hình ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi cho đồng chí ủy viên
UBKT kiêm Trưởng phòng phụ trách để tổng hợp báo cáo đồng chí Thường trực
ủ y ban phụ trách phòng; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm, phòng nghiệp vụ báo cáo
bằng văn bản cho Thường trực ủy ban về tình hình, kết quả công tác và những khó
khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công
theo dõi.
3- Chuẩn bị báo cáo về tình hình đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công
theo dõi để phục vụ Thường trực ủy ban làm việc với các địa phương, đơn vị và
các báo cáo đột xuất về tình hình đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo
dõi khi Thường trục ủ y ban yêu cầu.
4- Chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin liên quan đến tổ chức đảng,
đảng viên, vụ việc nối cộm tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi
để kịp thời báo cáo đồng chí Thường trực ủy ban phụ trách cho ý kiến chỉ đạo.
Điều 8. Quan hệ công tác tại đảng bộ, CO' quan đon vị.
1- Thường xuyên giữ mối liên hệ với các lãnh đạo các ban đảng, các sở, ban,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, ủy ban kiểm
tra các huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đơn vị được
phân công theo dõi để chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, hướng dẫn chuyên
môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
2- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành
ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy có
trách nhiệm mời cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị của Cơ quan ƯBKT
Tỉnh ủy tham dự các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của ban cán sự đảng, đảng
đoàn, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy và hội nghị do cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị triệu tập (trừ các
phiên họp nội bộ).
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3- Lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các CO' quan đơn vị trực
thuộc Tỉnh ủy tạo điều kiện để cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị của UBKT
Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4- Định kỳ hằng năm, ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực
thuộc Tỉnh ủy có ý kiến nhận xét bằng văn bản về tinh thần trách nhiệm, phương
pháp làm việc, quan hệ ứng xử, sự phối hợp, những đóng góp, hạn chế của cán bộ
theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị của ƯBKT Tỉnh ủy và gửi về đồng chí Chủ
nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Điều 9. Mối quan hệ công tác khác
1- Chủ động trao đổi ý kiến với các Ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các ban đảng, văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
về những vấn đề liên quan tới địa phương, đơn vị về những vấn đề thuộc trách
nhiệm được phân công theo dõi.
2- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với các phòng nghiệp vụ, văn
phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy để nắm bắt tình hình, thông tin, trao đổi chuyên
môn nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được phân công theo dõi
triển khai các nhiệm vụ về cồng tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong
Đảng; phản ánh, trao đổi về những đề xuất, kiến nghị và những khó khăn, vướng
mắc ở các đảng bộ, cơ quan, đơn vị.
3- Các đồng chí cán bộ từ phó phòng trở xuống chịu sự chỉ đạo trực tiếp của
đồng chí Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm sự chỉ đạo trực tiếp của
đồng chí Thường trực ủy ban phụ trách phòng; thường xuyên trao đổi, báo cáo với
đồng chí phụ trách trực tiếp về lịch đi làm việc, tình hình, những vướng mắc, vấn
đề phát sinh ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi và của cá nhân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ của Phòng được phân công theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị có
trách nhiệm báo cáo với đồng chí phụ trách trực tiếp về thời gian, nội dung, đối
tượng làm việc và kết quả về tình hình nắm được.
Trưởng phòng nghiệp vụ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Thường trực
ủ y ban về phân công, thay đổi đơn vị theo dõi của cán bộ trong Phòng; quản lý,
đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đi cơ sở, chế độ thông tin, báo cáo của cán bộ
được phân công theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị; trao đổi với lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị thuộc đon vị Phòng được phân công theo dõi để nắm tình hình và kịp
thời báo cáo đồng chí Thường trực ủy ban phụ trách phòng về cán bộ theo dõi địa
bàn, lĩnh vực khi có vấn đề phát sinh.
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Chương IV
KHEN THƯỞNG VẠ KỶ LUẬT
Điều 10. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ
quan, đơn vị là căn cứ để đánh giá, đào tạo, quy hoạch, bố nhiệm, bố nhiệm lại,
luân chuyển, cử tham gia thi nâng ngạch kiểm tra và khen thưởng, kỷ luật theo quy
định.
Chương V
Điều 11. Điều khoản thi hành
1- Các phòng nghiệp vụ và cán bộ được phân công theo-dõi đảng bộ, cơ quan,
đơn vị trong tỉnh của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan có
trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2- Các cấp ủy và ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở,
ban, ngành cấp tỉnh; ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy phối họp chặt chẽ đế thực hiện Quy chế này.
3- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp UBKT Tỉnh ủy theo
dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBKT Tỉnh ủy để bổ sung, điều
chỉnh.
Nơi nhân:
- UBKT TW
- Vụ 5 UBKT TW (để báo cáo),
- BTV Tỉnh ủy
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh,
- BTV, UBKT huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Thành viên ửy ban,
cán bộ, chuyên viên CQ UBKT Tỉnh ủy,
- T.ưn V P

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Thái Văn Hoat

Sao lục
Hải Lăng, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Số 374-BS/VPHƯ
KÍT CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhân:
- Các đ/c UVTV Huyện ủy,
- UBKT Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

Nguyễn Hữu Trung

PHÂN CÔN6=GẬN B ộ THEO DỔI ĐẢNG B ộ , c ơ QUAN, ĐƠN VỊ
/ c p ^ ^ ì ị Ị A CƠ QUAN UBKT TỈNH ỦY
(ỉấMtlệpẹ g ^ S ặ sổ 02-QC/UBKTTU, ngày 11 tháng 12 năm 2017
UM KIÊM t r a /*1Clia ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)
TT
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2

3
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Các đơn vị được theo dõi
Phòng N V I: Trực tiếp theo dõi 22 cơ quan, đơn vị.
Văn phòng Tỉnh ủy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Hoàng Kim Biếu,
Trưởng phòng, phụ trách chung Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Nội chính Tỉnh ủy
và trực tiếp theo dõi 6 đơn vị

Họ

Công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng
Quảng Trị.
Ban Bảo vệ SKCB tỉnh
Sở Nội vụ
Đồng chí Phan Thị Liên,
Sở Tài chính
Phó Trưởng phòng trực tiếp
Bảo hiêm xã hội tỉnh
theo dõi 6 đơn vị
Hội Cựu chiến binh
Liên đoàn lao động tỉnh
Sở văn hóa, thế thao và du lịch
Sở tài nguyên Môi trường
Đồng chí Nguyễn Minh Long,
Thanh tra tỉnh
Phó Trưởng phòng trực tiếp
Cục thống kê
theo dõi 6 đơn vị
Cục Hải quan tỉnh
Kho bạc nhà nước tỉnh.
Tạp chí Cửa việt
Đồng chí Nguyễn Văn Ngà,
Bưu điện Quảng Trị
Kiếm tra viên trực tiếp theo dõi 4
Ngân hàng Phát triển tỉnh
đơn vị
Công ty Điện lực Quảng Trị.
Phòng nghiệp vụ II: Trực tiếp theo dõi 5 đảng bộ và 17 cơ quan, đơn vị.
Đảng bộ huyện Hải Lăng
Đồng chí Nguyễn Văn Đăng,
ƯBMTTQ v iệ t Nam tỉnh
ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng
Sở Kế hoach - Đầu tư
phòng, phụ trách chung và trực
Sở Giáo dục và Đào tạo
tiếp theo dõi 01 đảng bộ trực
Ngân hàng Nhà nước tỉnh
thuộc Tỉnh ủy và 5 đơn vị
Công ty Lâm nghiệp Bến Hải.
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7

8

9

10

Đảng bộ huyện Gio Linh
Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh
Đồng chí Trần Thị Bích Hồng, Hội VH-NT
Phó Trưởng phòng trực tiếp
Sở Xây dựng
theo dõi 2 đảng bộ trực thuộc
Sở Thông tin-Truyền thông
Tỉnh ủy và 6 đơn vị.
Cục Thi hành án tỉnh
Công ty MT - ĐT Đông Hà
Hội chữ Thập đỏ.
Đảng bộ huyện Đảo cồn cỏ
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng
Liên minh HTX và DN ngoài quốc doanh
Đồng chí Trương Đình Chiến,
Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh
Kiếm tra viên chính trực tiếp
Sở Tư pháp
theo dõi 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh
Ngân hàng CSXH tỉnh
ủy và 6 đơn vị.
Trường CĐSP Quảng Trị
Công ty TNHHMTV QLKT các Công trình
Thủy lợi Quảng Trị.
Phòng nghiệp vụ III: Trực tiếp theo dõi 5 đảng bộ và 17 cơ quan, đơn vị.
Đảng bộ Vĩnh Linh
Đảng bộ Cty TNHH MTV Cao su QT
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nga, Báo Quảng Trị
ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng
Hội nhà báo
phòng, phụ trách chung và trực
Hội nông dân tỉnh
tiếp theo dõi 02 đảng bộ trực
Đài phát thanh truyền hình
thuộc Tỉnh ủy và 6 đơn vị
Sở Lao động thương binh và xã hội
Bệnh viên đa khoa tỉnh.
Đảng bộ huyện Triệu Phong
Đảng bộ Quân sự
Đồng chỉ Bùi Thị Phương Nga,
Toà án tỉnh
Phố Trưởng phòng trực tiêp
Công ty Thương mại Quảng Trị
theo dõi 2 đảng bộ trực thuộc
Văn phòng HĐND tỉnh
Tỉnh ủy và 5 đơn vị.
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương.
Đảng bộ huyện Đakrông
Sở Khoa học Công nghệ
Đồng chí Phan Thanh Hòa,
Liên hiệp các Hội khoa học kỷ thuật
Kiểm tra viên trực tiếp theo dõi 01
Ngân hàng NN&PTNT tỉnh
đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Công ty Bảo Việt
và 6 đơn vị.
Viễn Thông Quảng Trị
Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải.

11

12

13

14

Phòng nghiệp vụ IV: Trực tiếp theo dõi 6 đảng bộ và 17 cơ quan, đơn vị.
Đảng bộ thành phố Đông Hà
Đảng bộ Công an tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thị Yến,
ủ y viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Sở nông nghiệp và PTNT
phòng, phụ trách chung và trực Trường Chính trị Lê Duẩn
tiếp theo dõi 2 đảng bộ trực thuộc Sở Ngoại vụ.
Tỉnh ủy và 4 đơn vị
Sở Y tê.
Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị
Đảng bộ huyện Hướng Hóa
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Đồng chí Lê Quang Dũng,
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Phó Trưởng phòng trực tiếp theo
Ngân hàng đầu tư và phát triển
dõi 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Công ty Xăng dầu
và 4 đơn vị.
Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp
đường 9.
Đảng bộ thị xã Quảng Trị
Đồng chí Lê Thị Hồng Trinh,
Văn phòng ƯBND tỉnh
Kiểm tra viên trực tiếp theo dõi 01
Tỉnh Đoàn
đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Hội liên hiệp thanh niên
và 4 đơn vị.
Cục Thuế tỉnh.
Đảng bộ huyện Cam Lộ
Đồng chí Trần Thị Thảo,
Kiểm tra viên trực tiếp theo dõi Ban Dân tộc
01 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
và 3 đơn vị.
Hội Luật gia tỉnh.

