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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện  

Quy chế dân chủ cơ sở ở Trƣờng Cao đẳng nghề An Giang 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề 

An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế dân chủ cơ sở của  

Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, lãnh đạo các đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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 QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ 

Của Trƣờng Cao đẳng nghề An Giang 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2671/QĐ-CĐN ngày 13/12/2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

 

Chƣơng I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức 

1. Ban Tổ chức thực hiện là tổ chức được thành lập để tham mưu cấp ủy chỉ 

đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi nhà trường. 

2. Ban Tổ chức thực hiện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 

hằng năm, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động  thực 

hiện Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường trong việc thực hiện Kết luận số 

120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả viêc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 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;  

Kế hoạch 23-KH/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục quán 

triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/12/1998 của Bộ Chính trị (khoá 

VIII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa VII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các văn bản 

của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc Quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Phối hợp cới các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền 

vận động thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết 

quả, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, giải 

pháp nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình. 

4. Đề nghị Ủy ban tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở các 

đơn vị thực hiện chưa tốt trong nhà trường. 
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Điều 2. Nhiệm vụ của Trƣởng ban, phó trƣởng ban và các thành viên 

Ban Tổ chức thực hiện 

1. Trƣởng Ban Tổ chức thực hiện 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và Đảng ủy 

trường về toàn bộ hoạt động của Ban và kết quả xây dựng, thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở trong phạm vi nhà trường. 

- Quyết định chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban sau khi có ý kiến 

của các phó trưởng ban và các thành viên. 

- Chủ trì và kết luận tại các cuộc họp của Ban và các hội nghị về thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban. 

2. Phó trƣởng Ban Tổ chức thực hiện 

- Chịu trách nhiệm trước trưởng ban, giúp trưởng ban hoàn thành các công 

việc của Ban.  

- Chỉ đạo Thư ký soạn thảo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động 

của Ban, chuẩn bị các nội dung tổ chức họp của Ban (định kỳ, đột xuất). Tổ 

chức, điều hành phối hợp hoạt động của các thành viên. 

- Trực tiếp phụ trách những phần việc được phân công và chịu trách nhiệm 

về kết quả công việc được phân công. tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế dân 

chủ cơ sở để báo cáo. 

3. Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, thực hiện các nhiệm vụ theo kế 

hoạch, chương trình công tác, các nhiệm vụ do ban phân công. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

tại đơn vị mình phụ trách. 

CHƢƠNG II 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Điều 4. Chế độ làm việc 

Ban tổ chức thực hiện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thực hiện nguyên 

tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và điều hành các công việc của Ban. Phục 

vụ kịp thời yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân. 

Điều 5. Chế độ sinh hoạt 

1. Ban Tổ chức thực hiện họp 06 tháng 01 lần, khi cần thiết có thể họp bất 

thường do Trưởng ban triệu tập. 

2. Chế độ báo cáo: các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 

lồng ghép vào báo cáo sơ kết, tổng kết năm học. Ban sẽ tổng hợp và báo cáo kết 

quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng và cuối năm. 
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3. Trưởng ban chủ trì các cuộc họp; các thành viên có trach 1nhie65m tham 

gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến. Nếu có lý do không thể dự họp được 

phải thông báo và cử người đi thay.  

4. Thư ký có trách nhiệm ghi biên bản các cuộc họp và hội nghị sơ kết, tổng 

kết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

Điều 6. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo về 

việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

2. Đối với các đơn vị: Ban tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện nhiệm vụ và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

CHƢƠNG III 

NỘI DUNG CÔNG KHAI 

Điều 7. Công khai nguồn tài chính của đơn vị bao gồm: nguồn ngân sách 

nhà nước và nguồn thu hoạt động sự nghiệp. 

Điều 8. Công khai các khoản chi tiền lương và các khoản đóng góp theo 

tiền lương. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, các khoản chi tiền 

thưởng, chi thuê chuyên gia, nhà khoa học; Chi hoạt động chuyên môn, chi quản 

lý; chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí. 

Điều 9. Công khai trích lập các khoản dự phòng đối với các hoạt động sản 

xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay và các khoản chi khác. 

Điều 10. Công khai chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện 

nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

Điều 11. Công khai trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trích lập 

quỹ bổ sung thu nhập và quỹ thu nhập tăng thêm; quỹ khen thưởng; quỹ phúc lợi 

và các loại quỹ khác theo quy định. 

CHƢƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ban Tổ chức thực hiện và các đơn vị trong nhà trường có trách nhiệm 

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Quy chế được phổ biến, triển khai 

đến các đơn vị được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc báo cáo Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trường. 

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.       
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