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  KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Thực hiện văn bản số 3100/UBND-KGVX ngày 16/7/2020 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

 Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở năm 2021 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

nhằm công khai minh bạch hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của 

công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động của cơ quan. 

 - Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao chất lượng hoạt 

động của các tổ chức đoàn thể. 

 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của 

công chức, viên chức; phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. 

2. Yêu cầu 

 - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Sở, công tác cải cách hành chính, gắn với cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

  - Quy chế dân chủ cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục 

thành nề nếp, phát huy vai trò của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các tổ 

chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật; đồng 

thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật và xâm 

phạm quyền tự do dân chủ, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan. 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ chủ động tham mưu với Đảng ủy, Thủ 

trưởng cơ quan thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp 

chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện tốt 

quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và 

nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các 

chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những nội quy, quy chế cơ 

quan; chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công chức, viên chức, người lao 

động; xây dựng các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh. 

Hàng năm, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 

số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của các 

cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; xây dựng kế hoạch 

thực hiện quy chế dân chủ, chỉ đạo triển khai, đồng thời đánh giá tổng kết việc 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. 

2. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc 

Sở tham gia học tập và thực hiện nghiêm những quy định theo 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; Chỉ 

thị số 28-CT/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn 

vị; chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công 

sở, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. 

 Tuyên truyền việc triển khai các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, 

văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị bằng các hình thức: Học tập 

chuyên đề; phổ biến lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan hoặc hội nghị của 

các tổ chức đoàn thể; phổ biến văn bản trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành, website của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

kịp thời nắm bắt và thực hiện. 

3. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực 

hiện quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

quy chế dân chủ, nhất là trong công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 
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cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt các quy định về 

thực hiện quy chế dân chủ, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. 

5. Công khai đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động những 

việc được biết, được tham gia ý kiến; những việc công chức, viên chức và người 

lao động được giám sát theo quy định. 

6. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và 

Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ công 

chức, viên chức, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy 

mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ 

quan, đơn vị. 

7. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 

và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức thực 

hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan 

liêu, cửa quyền. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công 

khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ 

chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, 

triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan theo quy định. 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của 

tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về việc thực hiện Quy chế dân 

chủ trong hoạt động cơ quan. 

Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong cơ 

quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. 

Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo 

quy định. 
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2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và tổ chức 

thực hiện theo kế hoạch. 

3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu đôn đốc, theo dõi việc triển khai 

thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ 

đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông./. 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy (b/c); 

-UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (để t/h); 

- GĐ, Các PGĐ; 

- Các phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (DA). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Hùng Sơn 
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