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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  

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; 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 và 

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. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ 

sở Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trưởng các đơn vị tập 

trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về dân chủ cơ sở như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà 

nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở: 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; 

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; 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. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của cơ quan 

và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị tổ 

chức thực hiện các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

3. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 

4. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai, lấy ý kiến tham gia 

của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quyền quyết định, giám sát, kiểm tra 
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của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan theo quy định của 

pháp luật và Quy chế dân chủ của cơ quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý 

thức trách nhiệm đối với công việc được giao đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ; thực hiện tốt dân chủ trong công 

tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đạo đức 

nghề nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

6. Bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực để tiếp công 

dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua 

đường dây nóng; phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân trong việc 

giám sát, kiến nghị với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện 

chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế 

dân chủ của cơ quan, bảo đảm hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

8. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế 

dân chủ của cơ quan để phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm dân 

chủ trong hoạt động của đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018. 

9. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm 

hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, các cơ quan có thẩm quyền; chuẩn 

bị nội dung, điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện 

Quy chế dân chủ của cơ quan theo yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian định kỳ hoặc theo yêu cầu. 

Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ 

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018, Thông báo 

này được phổ biến đến toàn thể CBCCVC trong cơ quan và nghiêm túc 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. 

    GIÁM ĐỐC 
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