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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy
chế dân chủ cơ sở Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 27/9/2018 của Ban Quản lý dự
án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 27/9/2018 của Ban Quản lý dự
án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ
đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018.
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ban Quản lý dự án Phát
triển tỉnh Khánh Hòa thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách
chỉ đạo, theo dõi về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, cụ thể như
sau:
I. Phân công nhiệm vụ Trưởng ban và Phó ban chỉ đạo:
1. Trưởng ban: Ông Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo
thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban.
- Chủ trì phối hợp cùng Chi bộ thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ
trong Chi bộ và các Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.
- Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Quy chế dân chủ phù hợp với tình hình
thực tế tại cơ quan.
- Lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, xem xét
giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
của cán bộ, công chức, viên chức và của Ban Thanh tra nhân dân.
2. Phó ban: Ông Hồ Tấn Quang, Phó Bí thư, Phó Giám đốc
- Trực tiếp giúp Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên của
Ban Chỉ đạo; đề ra các giải pháp để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công
chức, viên chức khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện Quy chế dân
chủ.
- Chịu trách nhiệm theo dõi công tác triển khai thực hiện các chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ.
- Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ theo sự phân
công của đồng chí Trưởng ban.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền để thực
hiện tốt Quy chế dân chủ, hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm, góp
phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Ban những giải pháp hiệu quả
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của CBCCVC.
- Phối hợp với cơ quan giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến thắc
mắc chế độ, chính sách của người lao động.
II. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo:
Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
theo sự phân công của đồng chí Trưởng ban, đồng thời chịu trách nhiệm trực
tiếp các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Ông Đặng Hồng Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính:
- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo và lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức
hành chính, sắp xếp ổn định bộ máy, bổ nhiệm và luân chuyển viên chức, công
tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo phòng, công tác cải cách hành
chính, thi đua khen thưởng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức, giải quyết chế độ
chính sách cho viên chức và người lao động.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
2. Ông Huỳnh Tuấn Võ, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế
toán:
- Thực hiện các quy định về công khai tài chính, kinh phí hoạt động hàng
năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài
chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan; tài sản, trang thiết bị của
cơ quan; kết quả kiểm toán; việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản
của cơ quan thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở:
- Chịu trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể Đoàn viên Công đoàn học
tập Quy chế dân chủ; Thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lực
lượng Đoàn viên Công đoàn trong cơ quan về việc xây dựng và thực hiện Quy
chế dân chủ; Phản ánh kịp thời với Trưởng ban Chỉ đạo để đảm bảo Quy chế
dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Ban Giám đốc về triển khai các hoạt
động phong trào Văn - Thể - Mỹ và các phong trào thi đua của Công đoàn.
4. Ông Lê Huy Linh Việt, Viên chức Tài chính kế toán:
- Chịu trách nhiệm phối hợp cùng Chi bộ trong lãnh đạo, tổ chức thực
hiện Quy chế dân chủ.
- Phối hợp tổ chức quán triệt các Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật
Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu ban hành các văn
bản chỉ đạo, phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của Chi bộ.
5. Ông Nguyễn Sĩ Thuận, Phó phòng, phụ trách phòng MTXH:
- Thực hiện chức năng tham mưu về các hoạt động liên quan đến công tác
bồi thường hỗ trợ và tái định cư; các hoạt động liên quan việc tiếp công dân và
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phối hợp giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện; các công việc liên quan đến môi
trường xã hội và truyền thông.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, viên chức phòng Môi trường xã hội.
6. Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng QLDA 1:
- Thực hiện chức năng tham mưu về quy hoạch đô thị; phát triển dự án;
thẩm định, kiểm tra; giám sát đầu tư; báo cáo chuyên môn; tư vấn QLDA; tổ
chức tập dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
kiểm soát chất lượng; kiểm soát tiến độ; kiểm soát chi phí; kế hoạch dự án; quản
lý hợp đồng.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, viên chức phòng QLDA 1.
7. Ông Trương Cao Huy Vũ, Trưởng phòng QLDA 2:
- Thực hiện chức năng tham mưu về quy hoạch đô thị; phát triển dự án;
thẩm định, kiểm tra; giám sát đầu tư; báo cáo chuyên môn; tư vấn QLDA; tổ
chức tập dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
kiểm soát chất lượng; kiểm soát tiến độ; kiểm soát chi phí; kế hoạch dự án; quản
lý hợp đồng.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, viên chức phòng QLDA 2.
8. Ông Huỳnh Quốc Dũng, Trưởng phòng QLDA 3:
- Thực hiện chức năng tham mưu về quy hoạch đô thị; phát triển dự án;
thẩm định, kiểm tra; giám sát đầu tư; báo cáo chuyên môn; tư vấn QLDA; tổ
chức tập dự án đầu tư; khảo sát, thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
kiểm soát chất lượng; kiểm soát tiến độ; kiểm soát chi phí; kế hoạch dự án; quản
lý hợp đồng.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tới toàn thể cán
bộ, viên chức phòng QLDA 3.
III. Tổ chức thực hiện:
- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ có trách nhiệm tổ chức triển
khai thực hiện và tạo điều kiện để các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt
nhiệm vụ đã được phân công.
- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo theo nhiệm vụ đã phân công về phòng
TCHC để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và cơ quan cấp trên.
- Thông báo này được phổ biến đến toàn thể CBCCVC trong cơ quan và
tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (b/c);
- Ban GĐ;
- Thành viên BCĐ QCDC của Ban;
- Các Phòng chuyên môn của Ban;
- Lưu: VT.
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