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Lâm Đồng, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Số 03 - KH/TU

KẾ HOẠCH
Tự kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW
ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
----Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/ĐUCA ngày 02/7/2020 của Đảng ủy
Công an Trung ương về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực
hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư (khóa
XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn
tắc giao thông”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá tình hình triển khai và kết quả việc thực hiện nhiệm vụ và
các giải pháp trọng tâm của Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch
số 85-KH/TU ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết
luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ở các đơn vị
và địa phương.
2. Đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch
số 85-KH/TU đối với các đơn vị, địa phương; nhất là tại cơ sở.
3. Công tác kiểm tra được tiến hành toàn diện, khách quan, khoa học,
không trùng lặp, chồng chéo, phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả
triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch số 85-KH/TU. Thông
qua kiểm tra tạo sự chuyển biến trong lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối
với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao
thông.
II. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA
1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai Kết luận số 45-KL/TW, Kế
hoạch số 85-KH/TU và Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA ngày 18/6/2019 của
Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW.
+ Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số
45-KL/TW, Kế hoạch số 85-KH/TU.
+ Việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận.
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+ Đánh giá sự vào cuộc của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị
tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
+ Việc ban hành các quy định cụ thể tại từng địa phương đối với cán
bộ, đảng viên trong chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông và xử lý nội bộ với các trường hợp vi phạm.
+ Việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy đối
với các đơn vị cấp cơ sở.
2. Đánh giá kết quả ban đầu thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng
tâm của Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch số 85-KH/TU, Kế hoạch số 138KH/ĐUCA; những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những đề xuất,
kiến nghị của các đơn vị, địa phương.
Mốc thời gian từ ngày 01/6/2019 đến thời điểm kiểm tra, có so sánh với
cùng thời gian trước.
3. Những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể tổ chức thực
hiện trong thời gian tới của đơn vị, địa phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc, các sở, ban, ngành căn cứ nội dung tự kiểm tra tại kế hoạch này và
tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương để chỉ đạo và tổ chức tự kiểm tra việc
triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch số 85-KH/TU ở đơn vị,
địa phương mình. Hoàn chỉnh báo cáo gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua
Đảng ủy Công an tỉnh) trước ngày 20/01/2021 để tổng hợp chung.
2. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan
theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ
kết thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch số 85-KH/TU trên địa bàn
tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 27/01/2021.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- HĐND tỉnh, UBND tỉnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Ban an toàn giao thông tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, NC.
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