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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 222 /VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ  

trong hoạt động cơ quan năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1214/UBND-NV ngày 26/02/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 

hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy 

chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân viên thực hiện đúng 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCNV cơ quan trong thực thi công vụ.  

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan; 

qua đó phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy 

nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân 

chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về 

quy chế dân chủ, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 

18/02/1998 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở”; kết luận số 120-KL/TW ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

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

quy chế dân chủ ở cơ sở”; 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”. 

2. Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Pháp lệnh số 

34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn”, phát huy tốt quyền làm chủ của 

Nhân dân trong việc tham gia giám sát trên các lĩnh vực; duy trì việc đối thoại 

với Nhân dân; lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, 

bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên các lĩnh vực; tiếp 

tục triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò của người dân. 
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3. Triển khai, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành 

chính, nhất là các thủ tục hành chính; trong đó từng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 

vụ, gần gũi nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân 

những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận thông 

tin phản hồi của nhân dân; tập trung xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn dề bức 

xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. 

4. Toàn thể CBCCNV cơ quan chấp hành tốt đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động ngành. Thực 

hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ, quy chế 

thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, công 

khai minh bạch trong hoạt động thu - chi tài chính và các chế độ chính sách khác 

đối với CBCCNV trong cơ quan.  

5. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến đóng góp và đề ra những biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời những 

công việc do công dân, tổ chức phản ánh, tạo điều kiện thuận lợi để CBCCNV 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ những 

điều khoản tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để phù hợp với thực tế tình 

hình. Nhắc nhở CBCCNC thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; 

không sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân đến liên hệ công tác.  

6. Tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tổ chức nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp 

luật do cơ quan cấp trên gửi đến; báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên 

theo quy định. Đối với những vấn đề mới nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết: 

báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. 

7. Phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

8. Tiếp tục triển khai đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh theo các chuyên đề đã được quán triệt trong năm 2020. 

9. Thực hiện tốt chế độ cáo cáo định kỳ năm với cơ quan cấp trên. 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Chi bộ, Chính quyền và Công đoàn cơ quan thường xuyên phối hợp 

phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn thể CBCCNV cơ quan các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và tổ chức thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, phát 

huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của CBCCNV trong cơ quan, 

nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao. 

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan gắn 

với cải cách thủ tục hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống 

quan liêu, lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-

UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy trình 
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phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của CBCCNV cơ quan 

theo Nghị quyết số 17 và Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải 

pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân. 

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. 

Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân phải tuân thủ đúng Nội quy tiếp công dân tại 

cơ quan và nội dung Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, xử 

lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chính quyền và công đoàn 

cơ quan trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ 

quan. Phát huy vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện quy 

chế dân chủ; chỉ đạo cụ thể các nội dung về Quy chế dân chủ đến từng 

CBCCNC thực hiện. Tạo điều kiện cho CBCCNV học tập, nâng cao phẩm chất 

chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ CBCCNV cơ 

quan có phẩm chất chính trị, năng lực công tác đạt hiệu quả cao. 

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, thực hiện học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã học tập, Nghị quyết 

Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ quan. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ của cơ quan, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám 

sát hoạt động của cơ quan trên từng lĩnh vực công tác.  

Nâng cao vai trò giám sát của CBCCNV đối với việc thực hiện Quy chế 

dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công khai dân chủ những vấn đề 

CBCCNV cần biết, lấy ý kiến góp ý của CBCCNV để hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao. 

5. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ họp Ban Chỉ đạo và báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan định kỳ. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong 

hoạt động cơ quan năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Dân vận Thành ủy (b/c);           
- Phòng Nội vụ (VBĐT) (b/c);     

- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng; 

- CCNV trong cơ quan (VBĐT); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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