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KẾ HOẠCH 
Tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021  
tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-TCĐN ngày 01/02/2021 về thực hiện Quy chế 
dân chủ cơ sở năm 2021; Trường xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 tại các đơn vị thuộc Trường từ ngày 01/01/2021 
đến ngày 15/10/2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác tự kiểm tra nhằm đánh giá khách quan những kết quả 
đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các đơn vị thuộc Trường trong quá 
trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TCĐN ngày 01/02/2021. 

- Tiếp tục phát huy những kết quả và khắc phục những hạn chế, thiếu sót 
trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động 
tại các đơn vị của Trường theo Nghị định 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. Yêu cầu 

- Các đơn vị chuẩn bị chu đáo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 
của đơn vị (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/10/2021) và hồ sơ liên quan. 

- Đối với Tổ kiểm tra: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, 
minh bạch, đảm bảo đúng tiến độ. 

II. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM TRA VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM 
TRA 

1. Thành phần Tổ kiểm tra 

1.1. Tổ trưởng: Ông Trương Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức-Tổng hợp. 

1.2. Tổ phó: Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng phòng Đào tạo, Phó chủ tịch 
Công đoàn. 

1.3. Thư ký: Bà Lê Thị Bích Kim, Giáo viên phòng Tổ chức-Tổng hợp. 

1.4. Các thành viên  

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Công tác Học sinh-Sinh 
viên. 
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- Bà Đoàn Thị Hương Giang, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin và Cơ 
bản-Trưởng ban Thanh tra nhân dân. 

- Ông Đoàn Khắc Vương, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản-
Bí thư Đoàn trường. 

2. Các đơn vị được kiểm tra: Phòng Tài vụ; Phòng Công tác Học sinh-Sinh 
viên; Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ; các Khoa chuyên môn (Khoa Du lịch-Dịch 
vụ; Khoa Kỹ thuật; Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Thời gian: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 (Buổi sáng từ 8g00’ 
đến 11g00’; Buổi chiều từ 14g00’ đến 16g30’). 

2. Địa điểm kiểm tra: Tại phòng làm việc của các đơn vị. 

3. Nội dung kiểm tra 

3.1. Công tác tuyên truyền và giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chủ trương của 
Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở. 

3.2. Việc tổ chức triển khai cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên được biết các quy chế, quy định, các chế độ chính sách liên quan.  

3.3. Tổ chức triển khai cho viên chức, người lao động đóng góp ý kiến vào 
việc xây dựng (sửa đổi, ban hành mới) các quy định, quy chế của trường. 

3.4. Công tác phối hợp với các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên) 
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và những quy định về các chế độ liên 
quan đến học tập, rèn luyện; phổ biến các kế hoạch tổ chức cho học sinh, sinh 
viên tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.  

3.5. Ngoài những nội dung trên, các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng 
tập trung báo cáo các vấn đề sau: 

TT Đơn vị kiểm tra Nội dung kiểm tra 

1 Phòng Tài vụ 

- Tham mưu việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế 
chi tiêu nội bộ năm 2021 cho phù hợp với quy định hiện 
hành; công khai kinh phí hoạt động năm 2021 (bao gồm 
các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các 
nguồn tài chính khác); thực hiện chi trả chế độ cho học 
sinh DTTS học nghề theo Quyết định số 35/2014/QĐ-
UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về 
việc quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học 
nghề tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận; chi 
khen thưởng cho viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên; chi cấp các loại học bổng cho học sinh, sinh 
viên. 
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- Công tác kiểm tra quỹ tiền mặt hàng tháng. 

2 
Phòng Công tác 
Học sinh-Sinh 

viên 

- Công tác xét miễn, giảm học phí; xét cấp các loại học 
bổng cho học sinh, sinh viên. 

- Công tác triển khai và công nhận kết quả đánh giá xếp 
loại rèn luyện, thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên. 

3 
Ban Quản lý Ký 
túc xá và Bảo vệ 

- Công tác phổ biến các chế độ chính sách cho học sinh 
dân tộc thiểu số theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc 
quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

- Công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú ký túc 
xá. 

- Công tác khen thưởng kỷ luật học sinh, sinh viên nội 
trú. 
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Khoa Du lịch-
Dịch vụ; Khoa 
Kỹ thuật; Khoa 

Công nghệ thông 
tin và Cơ bản 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng 
tháng; bình  xét  thi đua, khen thưởng viên chức, người 
lao động trong 9 tháng đầu năm 2021 và năm học 
2020-2021. 

- Công tác phối hợp trong việc lập hồ sơ: Xét miễn, 
giảm học phí; xét cấp các loại học bổng cho học sinh, 
sinh viên; xếp loại kết quả rèn luyện, học tập học sinh, 
sinh viên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các đơn vị được kiểm tra 

Căn cứ vào nội dung kiểm tra, hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra việc 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị và gửi về thư ký Tổ kiểm tra trước 
ngày 21/10/2021 (đồng thời gửi kèm file theo địa chỉ Email: 
ltbkim@dnbt.edu.vn). 

2. Tổ kiểm tra  

- Nghiên cứu Báo cáo của các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra theo đúng 
nội dung và thời gian quy định; nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài, Tổ 
kiểm tra sẽ tự nghiên cứu, thảo luận nội dung Báo cáo từ các đơn vị và tiến hành 
làm việc với Trưởng đơn vị trong trường hợp cần thiết. 

- Hoàn thành biên bản và phối hợp với phòng Tổ chức-Tổng hợp báo cáo 
bằng văn bản về kết quả tự kiểm tra của các đơn vị cho Phó Hiệu trưởng phụ trách 
trước ngày 04/11/2021. 
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- Chuyển giao toàn bộ hồ sơ có liên quan đến kiểm tra cho phòng Tổ chức-
Tổng hợp lưu trữ theo quy định. 

3. Phòng Tổ chức-Tổng hợp: Thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Tổ kiểm tra 
trong quá trình triển khai Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở năm 2021 tại các đơn vị thuộc Trường. Đề nghị các thành viên Tổ kiểm tra và 
Trưởng các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo và thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Trưởng các đơn vị; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, TCTH (Kim). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 
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