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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2023 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao 

động cơ quan, vì vậy phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện. 

2. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong cơ quan, 

phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 

của cơ quan trong sạch vững mạnh. 

3. Việc thực hiện nội dung QCDC phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Gắn việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “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”. Phát huy vai trò trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, 

công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra”. 

4. Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, những mặt làm tốt, 

những mặt chưa tốt, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. 

5. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa những chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực 

hiện QCDC ở cơ sở, nhất là việc thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 

về thực hiện QCDC tại nơi làm việc. 
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II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, 

của tỉnh: Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 

“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”; Nghị  quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị định số 04/2015/NĐ-

CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính 

phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc; Thông tri số 08-TT/TU ngày 08/8/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 

18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ 

sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về 

“Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 

QCDC ở cơ sở”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình 

hình mới”; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành trong năm về thực hiện 

QCDC ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống 

lãng phí… 

- Hình thức: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến tại các cuộc 

họp cơ quan, đơn vị; đưa trên mạng nội bộ cơ quan…  

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 

Thời gian: Năm 2023. 

2. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 

- Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

- Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và lao động 

tại hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức 

thực hiện các quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ. Công khai minh 
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bạch trong toàn cơ quan về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán 

bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử 

dụng tài sản công, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện văn hóa công sở... 

- Thời gian tổ chức hội nghị: Tháng 01 năm 2023.  

- Thành phần hội nghị: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người 

lao động cơ quan. 

3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC của cơ quan 

Thời gian: Quý I năm 2023. 

4. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: 

- Chương trình công tác của cơ quan năm 2023. 

- Kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan. 

- Quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, QCDC trong cơ quan. 

- Quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 

- Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

triển khai thực hiện. 

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thời gian: Năm 2023. 

5. Công khai kê khai tài sản và thu nhập của các đối tượng phải kê khai 

Thực hiện tháng 12 năm 2023. 

6. Công tác kiểm tra 

- Nội dung kiểm tra:  

+ Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ 

về thực hiện QCDC tại nơi làm việc. 

+ Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện QCDC; nội quy quy chế của cơ quan. 

- Phương pháp: Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC cơ 

quan phối hợp với các đơn vị tự kiểm tra. 

- Thời gian: Tháng 10 năm 2023. 
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7. Sơ kết, tổng kết 

- Nội dung: Sơ kết thực hiện QCDC 6 tháng, tổng kết năm 2023.  

- Hình thức: Báo cáo sơ kết, tổng kết gửi trên mạng nội bộ để cán bộ công 

chức, viên chức và lao động xem để biết và gửi cơ quan liên quan theo quy định. 

- Thời gian: Theo quy định. 

- Đơn vị thực hiện: Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC 

cơ quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng sở chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch. 

- Chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 

với Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC cơ quan, Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC tỉnh. 

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện QCDC của cơ quan, yêu cầu các đơn vị thuộc, 

trực thuộc sở, cán bộ công chức, viên chức và lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ thực hiện QCDC cơ quan; 

- Các đơn vị của sở; 

- Lưu:VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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