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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 21/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 

18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 

nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Triển khai thực hiện đồng bộ, 

bảo đảm các nội dung quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở trong đơn vị gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh năm 2022, với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị 

- xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về thực hiện QCDC ở cơ 

sở, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, làm tốt công tác 

kiểm tra nội bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 

cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xác định “mục tiêu kép” trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, 

tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, trật 

tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, toàn diện 

và hiệu quả. Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo của tỉnh 

về thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình 

hình thực tế của ngành.  
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Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trực 

thuộc về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn 

xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

- 100% các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở; Quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của 

công dân; Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. 

- Tổ chức các hội nghị gặp gỡ đối thoại về chính sách giữa người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền với với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân 

dân và các doanh nghiệp. 

- 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân 

chủ 

Cấp ủy, chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đưa Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ gắn với 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022.  

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây 

dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, như: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 

của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Kết luận số 120-

KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh 

số 34/2007/PL/UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy 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; Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về 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; 

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp trong tình hình  mới; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 
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02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...  

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hiểu 

biết về pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều 

kiện để nhân dân nắm được quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tạo sự đồng thuận 

trong nhân dân. 

2.2. Thực hiện tốt QCDC trong hoạt động của đơn vị 

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm 

việc niêm yết, công khai những nội dung hoạt động theo Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ để cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân biết, thực hiện gắn với cụ thể hoa thực hiện Chỉ thị số 33/CT-

TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi 

mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 

trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm 

tra nội bộ, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, 

đơn vị.  

Tăng cường 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, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu 

cầu của ngành và phát triển của tỉnh. 

Tổ chức các hội nghị gặp gỡ đối thoại về chính sách giữa thủ trưởng, người 

đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, nhân dân và các doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công 

dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung chỉ đạo và thực 

hiện giải quyết đơn thư tại một số dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh.  

2.3. Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Cụ thể hóa xây dựng các chương trình công tác; định kỳ 6 tháng, 01 năm 

họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Rà soát 

sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Kịp thời kiện toàn và nâng 

cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở đơn vị; quy định, 

phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu cho 

cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung QCDC ở cơ sở theo từng lĩnh vực, 

địa bàn được phân công phụ trách. Tăng cường đi cơ sở hướng dẫn, kiểm tra và 

giám sát; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị; sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng Kế hoạch 
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để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Báo 

cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở), đối 

với báo cáo 6 tháng trước ngày 14/5/2022, đối với báo cáo năm trước ngày 

15/11/2022. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch này; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh và Sở Nội vụ kết quả thực 

hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận tỉnh ủy (b/c);     
- Lãnh đạo Sở;   

- C, PVP;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường CĐN;                                                                   

- Lưu: VT (LTH). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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