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KẾ HOẠCH 

Vận động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 

hành Trung ương đảng (khoá XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

Căn cứ Kế hoạch số 1132/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng (khoá XII) “Một số vấn đề tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả”. 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nhằm vận động, phát huy quyền làm chủ và vai trò của các tổ chức 

đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia giám sát 

tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; góp phần nâng cao 

nhận thức và tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới, 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh 

Hòa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

b) Xác định nội dung, hình thức vận động và tiếp nhận trả lời kiến nghị, 

phản ánh của các tổ chức đoàn thể và đội ngũ CBCCVC trong tham gia giát sát 

thực hiện Nghị quyết. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà 

nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban 

Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

b) Vận động các tổ chức đoàn thể và đội ngũ CBCCVC giám sát thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết 
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thực, hiệu quả. Chi bộ cơ sở, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương 

mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của các tổ 

chức đoàn thể và đội ngũ CBCCVC. 

c) Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả; triển 

khai thực hiện phải đồng bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các 

tổ chức đoàn thể và đội ngũ CBCCVC phát huy quyền và trách nhiệm tham gia 

giám sát thực hiện Nghị quyết.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG GIÁM SÁT 

1. Nội dung 

 a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 18-NQ/TW , tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

chi bộ cơ sở, cơ quan trong việc vận động các tổ chức đoàn thể và đội ngũ 

CBCCVC trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. 

 b) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước; việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 

10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09/04/2018 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. 

          2. Hình thức 

a) Thông qua các tổ chức đoàn thể để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 

b) Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên trang thông tin điện tử tổng 

hợp (www.kdpm.khanhhoa.gov.vn) của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa. 

c) Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân. 

d) Lồng ghép việc thực hiện các văn bản của cấp trên về việc tiếp tục phát 

huy vai trò của nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. 

e) Kế hoạch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan. 

III. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng TCHC chủ trì, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; kịp thời báo cáo lãnh đạo Ban những vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nội vụ trước ngày 05/11 hàng 

năm. 

2. Giao Phòng MTXH thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên 

trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban (www.kdpm.khanhhoa.gov.vn) việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch này. 

http://www.kdpm.khanhhoa.gov.vn/
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3. Giao cho Công đoàn cơ sở chủ trì, phối hợp với Ban Thanh tra nhân 

dân của Ban tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về Nghị quyết 18-

NQ/TW và Kế hoạch này; đồng thời có giải pháp và hình thức phù hợp để vận 

động đoàn viên phát huy quyền làm chủ và tích cực tham gia giám sát theo nội 

dung Kế hoạch này. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn 

vướng mắc, đề nghị các phòng có ý kiến phản hồi để phòng TCHC tổng hợp báo 

cáo lãnh đạo Ban xem xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch vận động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương đảng (khoá XII) “Một số vấn đề tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả” của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ tỉnh KH (VBĐT); 

  - UBND tỉnh KH (b/c, VBĐT); 

  - Các phòng chuyên môn của Ban (VBĐT); 

  - Công đoàn cơ sở Ban (VBĐT); 

  - Ban Thanh tra Nhân dân của Ban (VBĐT); 

  - Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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