
 

               ĐẢNG UỶ KHỐI                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
    BCĐ THỰC HIỆN QUY CHẾ               Bình Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2021 
            DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 
         *                                    
              Số 17 - KH/BCĐ                          

 
KẾ HOẠCH  

kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 
----- 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Chương trình số 11-CTr/ĐUK, ngày 21/01/2021 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp; nhất là vai trò của cấp ủy 

trong lãnh đạo, phối hợp với người đứng đầu doanh nghiệp tổ chức thực hiện Quy 

chế dân chủ tại nơi làm việc. Qua đó biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, 

nhắc nhở, hướng dẫn những nơi thực hiện chưa tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo quy trình, 

tránh hình thức. 

II. Nội dung, đối tượng, thời gian và địa điểm kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra 

- Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến Quy chế dân chủ 

ở cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động. 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các doanh 

nghiệp theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động (thay Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 

của Chính phủ).   

- Việc rà soát, bổ sung các quy chế, quy định có liên quan đến thực hiện Quy 

chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 
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của Chính phủ.   

- Việc thành lập, củng cố Ban Chỉ đạo; xây dựng quy chế, kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (đối với doanh nghiệp 

Nhà nước). 

2. Đối tượng, thời gian kiểm tra 

2.1. Thành phần:  

- Đảng ủy: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận; Công ty TNHH 

Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận; Công ty Điện lực Bình Thuận; Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bình Thuận. 

- Chi bộ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển-Chi nhánh Bình Thuận; 

Công ty Bảo việt Nhân Thọ Bình Thuận. 

2.2. Thời gian:  

- Mốc thời gian kiểm tra: 10 tháng đầu năm 2021. 

- Thời gian tổ chức kiểm tra: Trong tháng 10/2021 (Ban Chỉ đạo Đảng ủy 

Khối sẽ có Thông báo lịch cụ thể). 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ đạo thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối thành lập 02 

Tổ kiểm tra gồm các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối và mời các chuyên viên của các Ban Đảng ủy Khối 

tham gia Tổ kiểm tra. 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy tham mưu Quyết định thành lập 

Tổ kiểm tra, thông báo thời gian kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                              PHÓ BÍ THƯ  
- BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh,                                                           Kiêm                 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- Thường trực Đảng ủy Khối,                      
- Các ban Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ được kiểm tra, 
- Lưu VP, TGDV.                                                                
 
 
                                                                                           Phạm Thị Tố Loan 

 (báo cáo) 
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