BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Số 1345-QĐ/UBKTTW

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Tài liệu ôn thi nâng ngạch
công chức Ngành kiếm tra của Đảng năm 2019

- Căn cứ Quyết định số 26-QĐ/TW, ngày 19/7/2016 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về việc ban hành Quy chế làm việc của ủ y ban
Kiểm tra Trung ương khóa XII;
- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về
việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày
09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 quy định về
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành
chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
- Xét đề nghị của Tổ Biên tập sửa đổi, bổ sung tài liệu ôn thi,
ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu ôn thi nâng ngạch công
chức Ngành kiểm tra của Đảng năm 2019, sử dụng cho kỳ thi nâng ngạch từ
Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính.
1. Phần kiến thức chung
- Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống
chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng đảng và công tác cán
bộ hiện nay.
- Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân,
do dân, vì dân.
- Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.
- Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ công chức.
- Chuyên đề 6: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và
hội nhập quốc tế của Việt Nam.
06 chuyên đề trên đã được Ban Tổ chức Trung ương biên soạn năm 2015,
người dự thi cần nghiên cứu thêm các Nghị quyết Trung ương Khóa XII của Đảng.
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2. Phần chuyên môn nghiệp vụ
- Chuyên đề 1: Các cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát trong Đảng.
- Chuyên đề 2: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu
hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết
khiếu nại về kỷ luật đảng.
- Chuyên đề 3: Những vấn đề cơ bản về thẩm tra, xác minh trong công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng.
- Chuyên đề 4: Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.
- Chuyên đề 5: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát.
- Chuyên đề 6: ủ y ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ
chức đảng cấp dưới và đảng viên.
Điều 2. Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức là căn cứ để người tham gia
dự thi nâng ngạch ôn thi; Hội đồng thi chỉ đạo việc ra đề thi, chấm thi và phúc
khảo bài thi trong kỳ thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành kiểm tra
của Đảng năm 2019.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. ủ y ban Kiểm tra các tỉnh ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan ủ y ban
Kiểm tra Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này■ALỵ
Nơi nhân:
- Như Điều 3,
- Đ/c Chủ nhiệm (để b/c),
- Các đ/c Thành viên ủ y ban,
- Các đ/c Thư ký Chủ nhiệm,
- Trang thông tin điện tử UBKTTW (để đăng tải),
- Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ ĐT-BD (3b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRựC
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