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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày
15/11/2010;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy
ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xấ, phường, thị trấn;
Căn cứ 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 cộng lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy
định định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện QCDC ở
cơ sở tại nơi làm việc;
Căn cứ Chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân
chủ năm 2018;
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, UBND huyện Ba Vì xây
dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YỂU CÀU

1. Thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vì vậy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo, phổi họp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các
đoàn thể nhân dân.
2. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phát huy quyền làm chủ, động viên sức
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mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong phát triển kinh tế, ổn định chính ữị xã hội,
cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ
quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
3. Xây dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đầy
đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc hiệu quả; ngăn
chặn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu
nhân dân.
4. Việc thực hiện QCDC phải đảm bảo nghiêm túc, phù họp với nhiệm vụ
chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện QCDC với
công tác cải cách hành chính, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 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.
Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và quyền làm chủ của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động.
5. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện những chủ trương, đường lối, của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa và tầm quan ữọng của việc
xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
II. NỘI DUNG NHIỆM

vụ

1. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủ y ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân
chủ ở xã, phường, thị trấn; 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.
Tiếp tục kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban
chỉ đạo thực hiện QCDC trong cơ quan; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác,
quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban thanh
tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động; tạo không khí dân dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ
cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh phong trào thi đau phấn đấu hoàn thành các
nhiệm vụ công tác.
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2 Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị
theo đúng quy định tại Thông tư số 01 /201Ố/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của 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.
3. Tiếp tục quán triệt triển khai Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân
vận của cơ quan hành chính nhà nước.
4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện
QCDC; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan,
đơn vị; phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ
quan, đơn vị các văn bản Trung ương, Thành phố và huyện về phát huy quyền
làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân, quy chế thực hiện dân chủ
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
6. Gắn việc thực hiện QCDC vói việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, dạo 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; nâng cao năng lực quản lý
và hiệu quả điều hành của nhà nước, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ
hóa và công khai khóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng; nâng cao tinh
thần trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”, đây là công tác quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm ngăn
chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ
quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, toàn diện.
7. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện QCDC trong cơ quan với công tác cải
cách hành chính, đẩy mạnh rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các quy
định, thủ tục rườm rà gây phiền hà cho các tổ chức và nhân dân. Tiếp tục duy trì
thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết
các thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ
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tục hành chính năm 2017 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực
thi công vụ.
8.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong
hoạt động cơ quan, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị..., đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm quyền
và lợi ích họp pháp của công dân.
III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc 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 ở cơ sở huyện và Sở Nội vụ theo quy định.
2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp căn cứ kế hoạch này xây
dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC sát với tình hình thực tiễn của
cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban
chỉ đạo thực hiện QCDC huyện, UBND huyện Ba Vì (qua phòng Nội vụ) theo
quy định.
3. Phòng Giáo dục và đào tạo ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo kể
hoạch này, cần tiếp tục triển khai Quyết định sổ 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày
01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế thực hiện
dân chủ trong hoạt động của nhà trường đến các trường học thuộc phạm vi quản
lý trên địa bàn huyện.
4. Phòng Tài chính kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định
60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “quy định định chi tiết khoản 3
điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ
thị số 06-CT/HU ngày 23/02/2016 của Huyện ủy “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.
5. UBND các xã, thị trấn ngoài việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch
cần tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007
của ƯBTV Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
IV. CHẾ Đ ộ BÁO CÁO
Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện QCDC về UBND huyện
(qua phòng Nội vụ): Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 05/6/2018; báo cáo năm
gửi trước ngày 10/12/2018.
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nghiêm
túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND
huyện xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
TT Huyện ủy (B/c);
- Ban chi đạo QCDC (B/c);
- Chù tịch, PCT ƯBND huyện;
- Lưu: VT, N V ^
-

ĐỖ Mạnh Hưng

