
TỈNH ỦY TIỀN GIANG 

  ỦY BAN KIỂM TRA 

                 * 

  Số  137  - QĐ/UBKTTU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  Tiền Giang, ngày 03  tháng  10   năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra 

và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

----- 

- Căn cứ Điều lệ Đảng khóa XII; 

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành 

Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng 

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật của Đảng; 

- Căn cứ Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW, ngày 03-01-2018 của Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương về ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành 

kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; 

- Xét đề nghị của Phòng nghiệp vụ I, 

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình tiến hành công 

tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Điều 2. Ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy căn cứ vào quy trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để ban hành quy 

trình của cấp mình.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy trình về 

công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Quyết định số 

162-QĐ/UBKTTU, ngày 10-5-2013 về ban hành Quy trình tiến hành công 

tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  

Các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các phòng nghiệp vụ,  cán bộ, 

công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có trách nhiệm thực hiện Quyết định 

này. 

 T/M ỦY BAN KIỂM TRA    

Nơi nhận: CHỦ NHIỆM 
- UBKTTW+Vụ 7; 

- Ban Thường vụ TU  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; đã ký 

- Các huyện ủy, tương đương; 

- Như Điều 2, 3; 

- Lưu.                                    
 Nguyễn Ngọc Trầm        
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