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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 

----------- 

Căn cứ Kế hoạch số 403/KH-BCĐ ngày 16/2/2023 của BCĐ thực hiện QCDC 

Thị ủy Sa Pa về triển khai, thực hiện  Quy chế dân chủ năm 2023; Vườn quốc gia 

Hoàng Liên xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là 

trách nhiệm của phòng, đơn vịtrong việc tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ 

trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân 

chủ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 

thể.  

2. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của phòng, đơn vị phải đảm 

bảo tính công khai, minh bạch. Phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan gắn liền với công tác lãnh đạo 

của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng, đặc 

biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.  

3. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của phòng, đơn vị nhằm xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ năng lực, phẩm chất, 

làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền 

hà, sách nhiễu nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  

4. Thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị phải gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chuyên môn, công tác Cải cách hành chính; Dân vận chính quyền; Quy định 

số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban 



chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 

đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân. 

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 

04/2015/NĐCP 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; việc ban hành Quy 

chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐCP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.  

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu phòng, đơn vị 

trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và các 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả 

công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển chung của tỉnh.  

4. Thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung các văn bản cụ thể hóa quan điểm, 

chủ trương của Đảng về dân chủ xã hội chủ nghĩa trong các quy định của pháp luật, 

chính sách cụ thể.  

5. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy 

định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện việc đối thoại định kỳ theo quy định. 

Kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ trong đơn vị; xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động 

của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong cơ quan. 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, người lao động 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 phòng, đơn vị.  

6. Triển khai thực hiện quản lý nhà nước có hiệu quả trong việc thực hiện quy 

chế dân chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo quy định của pháp luật; 



Không để xảy ra việc quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, 

phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc với các tổ chức và công dân.  

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 các phòng, 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, người lao động.  

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân 

chủ tại các phòng, đơn vị. Kết hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan với công tác cải cách hành chính; trước hết là cải cách thủ tục hành 

chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin. Thực hiện tiếp công dân 

theo quy định, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) của công dân, 

không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức Hành chính  

- Tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị 

thực hiện Kế hoạch này. Chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ 

trong hoạt động của các phòng, đơn vị. Tiến hành rà soát lại các văn bản ban hành liên 

quan đến thực hiện Quy chế dân chủ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

- Hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng trong việc thực hiện quy 

chế dân chủ ở các phòng, đơn vị; đồng thời tham mưu Ban Giám đốc tổng hợp báo cáo 

thực hiện quản lý nhà nước về quy chế dân chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập và báo 

cáo chuyên đề, đột xuất theo quy định: báo cáo 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6); báo 

cáo 01 năm (trước ngày 15 tháng 12); kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc  



Căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động quán triệt triển khai cụ thể công chức, 

viên chức phòng, đơn vị mình đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ 

năm 2023.  

Nơi nhận: 

- BCĐ thực hiện QCDC Thị ủy Sa Pa; 
- Ban Giám đốc;  
- Các chi bộ, phòng, đơn vị;  

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Hữu Hạnh 
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