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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ  

trong hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH   

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy - cán bộ, công chức - lao động; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; Quyết định 

số 13/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt 

động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, gồm các thành viên sau: 

1. Đồng chí: Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban;  

2.  Đồng chí: Trịnh Văn Hoàng- Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban;  

3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Thiên - Phó Chủ tịch Công đoàn - Thành viên; 

4. Đồng chí: Phạm Thành Lợi - Chánh Văn phòng - Thành viên; 

5. Đồng chí: Đỗ văn Quảng - Chánh Thanh tra - Thành viên; 

6. Đồng chí: Đinh Văn Minh - Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Thành viên; 

7. Đồng chí: Đỗ Ngọc Quang - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Thành viên. 

8. Đồng chí: Bùi Thị Thanh Hằng – Trưởng Ban nữ công - Thành viên. 

 



Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (sau đây gọi tắt là cơ quan). 

2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, trao đổi 

kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan. 

3. Chủ động hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị) 

thực hiện Quy chế dân chủ theo đúng quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo nhằm 

mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động liên quan 

đến việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan. 

4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy 

chế dân chủ của cơ quan; đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền 

làm chủ của cán bộ, công chức và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những 

trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ trì, phối hợp với công đoàn Sở tổ 

chức hội nghị công chức hàng năm theo đúng quy định hiện hành. 

5. Chuẩn bị nội dung, tiếp đón và làm việc với Ban chỉ đạo của tỉnh kiểm tra 

việc thực hiện Quy chế dân chủ khi có yêu cầu. 

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; thực 

hiện quy chế dân chủ; nghị quyết hội nghị công chức hàng năm của cơ quan. 

7. Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo chịu trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo lĩnh vực và đơn vị được phân công 

phụ trách. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ của 

cơ quan. 

Điều 3.  

- Quyết định này thay thế Quyết định số 44/QĐ-SKH&ĐT ngày 

22/5/2018 và Quyết định số 33/QĐ-SKH&ĐT ngày 03/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Nam Định; 

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Thanh Tra sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đồng chí 

có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT; T.Tr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Mai Văn Quyết  



 


		2021-10-27T16:33:17+0700


		2021-10-27T16:40:36+0700




