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Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên, V/v Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022-

2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế 

hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, cụ thể như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 

(QCDC); phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức (CCVC) và người 

lao động; 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của 

chính quyền; sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong 

quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ 

sở thiết thực, hiệu quả; 

- Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của việc phát huy dân chủ trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến tích 

cực về nhận thức và trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc 

phát huy dân chủ ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc xây dựng và thực hiện QCDC phải gắn với việc quán triệt, triển 

khai thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV về phát 

huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết dân tộc và gắn với công tác cải 

cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 

khoa học và công nghệ; 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ đảng viên, CCVC và người lao 

động nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội 
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trong thực hành dân chủ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Giải quyết kịp 

thời, có hiệu quả những kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý, góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở 

- Nội dung thực hiện: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực 

hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến: Lựa chọn các hình thức phù hợp với 

đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị, như: Đăng tải trên hệ thống mạng quản lý 

hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử của ngành, qua buổi họp giao ban, … 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng 

và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

- Nội dung thực hiện: 

+ Củng cố, kiện toàn kịp thời, đúng quy định về thành phần, số lượng 

thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; 

+ Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì, phối hợp với 

các đoàn thể triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về dân chủ cơ sở; các quyền lợi và nghĩa vụ của CCVC và người lao động 

trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

quy chế làm việc, những nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, quy định quản lý 

chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với CCVC và người lao động; 

xây dựng các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh; tổ chức 

Hội nghị CCVC và người lao động, …; 

+ Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở xây dựng quy chế 

hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc lãnh đạo 

thực hiện QCDC theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trực 

thuộc và Ban Chấp hành Công đoàn Sở đề xuất, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng 

và thực hiện QCDC ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2022. 

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở và các 

quy định, quy chế theo quy định của pháp luật 
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- Nội dung thực hiện: 

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

+ Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, 

nhất là trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện dân chủ cơ sở; rà 

soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị trên 

các lĩnh vực hoạt động cụ thể , nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền 

và lợi ích của CCVC và người lao động theo quy định hiện hành. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trực 

thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II/2022. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở 

4.1. Tổ chức công khai những nội dung theo quy định phải công khai 

để CCVC và người lao động biết 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức công khai đầy đủ các nội dung 

phải công khai theo quy định để CCVC và người lao động biết, theo dõi, kiểm 

tra và thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định. 

4.2. Tổ chức để công chức, viên chức và người lao động tham gia ý kiến 

để cấp có thẩm quyền quyết định 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức để CCVC và người lao động 

bàn bạc, tham gia ý kiến đầy đủ theo quy định đối với những nội dung do CCVC 

và người lao động tham gia ý kiến để cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định. 

4.3. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, kiểm tra của công chức, 

viên chức và người lao động 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để CCVC và 

người lao động giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC tại cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo quy định. 

5. Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức  

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với tổ chức Công đoàn 

Sở tổ chức Hội nghị CCVC của cơ quan, đơn vị 01 năm/01 lần vào cuối năm 

theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của 

Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. 

(Lưu ý: Sau Hội nghị phải lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu Hội nghị 

theo quy định) 
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6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của công chức, 

viên chức và người lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng và thực hiện QCDC, kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa phương châm “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở cơ sở; hoàn 

thiện cơ chế để CCVC và người lao động thực hành quyền dân chủ, tham gia 

góp ý kiến và giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường thực hiện các giải pháp 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của CCVC và người lao động trong việc xây dựng 

và thực hiện QCDC ở cơ sở; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia góp ý cho cơ 

quan, đơn vị về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, 

các nội quy, quy chế,…Phát huy vai trò giám sát trong thực hành dân chủ, chế 

độ, chính sách, quyền và lợi ích liên quan đến cá nhân, tập thể. Phát huy vai trò 

giám sát của tập thể để kịp thời phát hiện những việc chưa đúng với chủ trương, 

chính sách và quy định của pháp luật để phối hợp xử lý kịp thời. 

7. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, 

các đoàn thể Nhân dân trong việc tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở 

- Nội dung thực hiện: 

+ Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công đoàn cơ sở và 

các đoàn thể Nhân dân thực hiện tuyên truyền nội dung quy định về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở đến hội viên, đoàn viên; 

+ Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Nhân 

dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định. 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Nội dung thực hiện: 

+ Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;  

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân có đủ phẩm chất, 

năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, 

đơn vị. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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9. Kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò, vị trí của Ban Thanh tra Nhân 

dân 

Cấp ủy, chính quyền phối hợp với tổ chức Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức kiện toàn về tổ chức, nhân sự, nghiệp vụ của Ban Thanh tra Nhân dân theo 

quy định.  

10. Báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết 

- Nội dung thực hiện: Thực hiện báo cáo định kỳ, tổ chức đánh giá sơ kết, 

tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị theo quy định; 

gửi báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/5), báo cáo tổng kết năm (trước 

ngày 15/11) và báo cáo đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị trực thuộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc và Ban Chấp hành 

Công đoàn Sở đề xuất, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC;  

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành QCDC ở cơ sở;  

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm, báo cáo 

đột xuất theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

Căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm 

vụ được giao trong kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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