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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tập huấn, bồi dưỡng về Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư (Khóa
IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Chỉ
thị số 07-CT/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Xác định rõ trách nhiệm của Chi bộ, Lãnh đạo Ban, Công đoàn; của cán
bộ, công chức, viên chức về phát huy quyền làm chủ trong cơ quan.
2. Giúp cho Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn nâng cao hơn nữa
nhận thức, kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày
càng hiệu quả hơn.
3. Tăng cường công tác tiếp công dân của Ban Giám đốc; giáo dục ý thức
trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi
công vụ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền
và giám sát việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; dân chủ trong quan hệ
và giải quyết công việc với công dân.
4. Nắm rõ các quy định về chính sách pháp luật Nhà nước để chỉnh sửa,
bổ sung, xây dựng các quy trình, quy định, quy chế nội bộ đúng quy định.
5. Trưởng các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình…
thực hiện dân chủ theo đúng tinh thần 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.
6. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân
xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN:
1. 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.
2. 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.

3. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư (Khóa IX) về tiếp
tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;
4. Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
5. Kế hoạch số 117-KH/BCĐ ngày 07/5/2018 của Ban Chỉ đạo Quy chế
dân chủ cơ sở tỉnh về công tác trọng tâm năm 2018.
6. Thông báo kết luận số 134-TB/BCĐ ngày 15/8/2018 của Trưởng ban
Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
7. Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính
trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN
1. Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan.
2. Thời gian tập huấn: Trong tháng 11/2018.
3. Địa điểm tập huấn: Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn cơ sở phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế
hoạch và triển khai thực hiện.
2. Phòng Tổ chức hành chính chuẩn bị âm thanh, hội trường, tài liệu phục
vụ công tác tập huấn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Quy chế dân chủ cơ
sở năm 2018 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ KH (b/c);
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (b/c);
- BCĐ QCDC của Ban;
- Các phòng chuyên môn của Ban;
- Lưu VT, TCHC.
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