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KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ  năm 2018 

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa  

 

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở 

cơ sở năm 2018, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế 

hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, cụ thể như 

sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

Tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC các phòng chuyên môn thuộc 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-

BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; tập trung vào các nội 

dung:  

- Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

thực hiện QCDC. 

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan trong chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện QCDC. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo lên cấp trên. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ và các quy chế, quy định có 

liên quan của cơ quan; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. 

- Việc thực hiện QCDC trong công khai, minh bạch các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước theo quy định và trong công tác cán bộ; việc phát huy 

trách nhiệm và quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng 

đơn vị trong sạch vững mạnh. 

- Việc thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính trong giải quyết công 

việc đối với tổ chức, công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong 

việc thực hiện QCDC ở đơn vị. 
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- Đánh giá tác động của việc thực hiện QCDC đến kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ 

gìn đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.  

2. Trực tiếp kiểm tra, giám sát 02 phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý 

dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.  

III. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH 

1. Tổ kiểm tra:  

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch CĐCS - Tổ trưởng 

- Ông Ngô Thanh Lễ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - Tổ phó 

- Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng QLDA 1 - Tổ viên  

- Ông Trương Cao Huy Vũ, Trưởng phòng QLDA 2 - Tổ viên  

- Ông Huỳnh Quốc Dũng, Trưởng phòng QLDA 3 - Tổ viên  

- Ông Huỳnh Tuấn Võ, Trưởng phòng TCKT - Tổ viên  

- Ông Đặng Hồng Tuấn, Trưởng phòng TCHC - Tổ viên  

- Ông Nguyễn Sĩ Thuận, Phó phòng phụ trách phòng MTXH - Tổ viên  

2. Thời gian: Tháng 11 năm 2018.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát tổ chức sinh hoạt tổ; thống nhất với 

đơn vị về thời gian kiểm tra, thành phần tham dự. Sau đợt kiểm tra, giám sát báo 

cáo kết quả cho Lãnh đạo Ban. Giao phòng TCHC tổng hợp để báo cáo cho cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

2. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn 

bản theo nội dung kiểm tra, giám sát tại mục II và các tài liệu có liên quan; đồng 

thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao./. 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ KH (b/c); 

  - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (b/c); 

  - Lãnh đạo Ban; 

  - BCĐ QCDC của Ban; 

  - Các phòng chuyên môn của Ban; 

  - Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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