
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/QĐ-UBND Châu Thành, ngày 21 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên
địa bàn huyện Châu Thành năm 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;

Nghị định số 71/1998/NĐ-CP năm 1998 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
trong hoạt động cơ quan;

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện
QCDC tại nơi làm việc;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 40/TTr-PNV
ngày 20 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quy chế dân
chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
Châu Thành năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ
Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- BCĐ.QCDC huyện;
- TT.HU, HĐND, UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Liên đoàn lao động huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP. HĐND và UBND, Phòng
Nội vụ.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành

chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
huyện Châu Thành năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND  ngày 21/01/2015
của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)

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

thường xuyên, là trách nhiệm các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị trên địa
bàn huyện, vì vậy phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp 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 và đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy quyền làm chủ, động viên
sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức trong phát triển
kinh tế, ổn định chính trị xã hội, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng
Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cơ sở trong sạch vững mạnh.

3. Việc thực hiện nội dung Quy chế dân chủ phải đảm bảo nghiêm túc, phù
hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện QCDC
với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực
hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay" nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, 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, đảng viên,
công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
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 71/1998/NĐ-CP năm 1998 của Chính phủ về
thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn, 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. Tổ chức công tác tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch thực hiện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương:

Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương; 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 03-CT/TW ngày 14/5/2011
của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015"; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "một
số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay"; 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 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ
quan; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định
số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm
việc.

Các văn bản của tỉnh, huyện như: Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành
chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Quyết định
số 474/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 về ban hành Chương trình hành động thực hiện
nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  lần thứ X “Về cải cách hành chính giai
đoạn 2011-2015” đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn và Quyết
định số 1514/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 về thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực
hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015”; Quyết định số
2053/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về
việc ban hành Kế hoạch nâng cao vai trò trách nhiệm, lập lại trật tự kỷ cương
trong bộ máy hành chính nhà nước “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ huyện lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015”; Quyết định Số
105/QĐ-UBND Châu Thành ngày 13 tháng 01năm 2015 về phê duyệt kế hoạch
kiểm tra công vụ thường xuyên trên địa bàn huyện Châu Thành.

- Hình thức: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến tại các cuộc
họp cơ quan, đơn vị; trao đổi học tập kinh nghiệm; trên Đài, trạm truyền thanh của
huyện, xã và Cổng thông tin điện tử của huyện, kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, áp phích….

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị.
Thời gian: Thực hiện xong trong quý I năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
triển khai thực hiện.

2. Tổ chức tập huấn về Quy chế dân chủ
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- Nội dung: Triển khai các văn bản mới của Trung ương, tỉnh và của huyện
về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ: Vai trò trách
nhiệm của thủ trưởng cơ quan, nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên
chức; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; kế hoạch, chương trình
công tác hàng tháng, quý, năm; thực hiện chế độ chính sách, tài chính và công tác
thi đua khen thưởng.

- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian: Trong quý II năm 2015.

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển
khai thực hiện.

3. Công tác kiểm tra
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị định

số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ
trong cơ quan; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị
định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi
làm việc.

+ Đối với các cơ quan hành chính: Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực
hiện QCDC; nội quy quy chế của cơ quan; quy chế công khai tài chính.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Kiểm tra việc xây dựng quy chế
thực hiện dân chủ, công khai tài chính và việc thu chi quỹ thỏa thuận trong các đơn
vị và nhà trường.

- Phương pháp: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành thành
lập các đoàn kiểm tra hoặc lồng ghép kế hoạch kiểm tra ngành Nội vụ.

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thời gian: Trong năm 2015.

4. Sơ kết, tổng kết
- Hình thức: Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết (có thể tổ chức Hội nghị sơ

kết, tổng kết nhưng phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm sát với tình hình thực tế của
cơ quan, đơn vị).

- Thời gian: Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 05/6/2015; Báo cáo tổng
kết năm gửi trước ngày 05/11/2015 (qua Phòng Nội vụ tổng hợp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị

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 QCDC huyện, Ủy ban nhân dân huyện.

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ kế hoạch này
xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở sát với tình hình
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thực tiễn của ở cơ quan, đơn vị mình. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo việc
thực hiện Kế hoạch định kỳ, thường xuyên, đột xuất với Ban Chỉ đạo QCDC
huyện, Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân huyện theo quy định.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ngoài việc thực hiện Nghị định
số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan;
Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC
tại nơi làm việc, tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày
20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng
mắc, các ngành, địa phương phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ để tổng hợp ý
kiến trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết./.


