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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã 

Thanh Hồng năm 2023.
–––––––––

Căn cứ 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; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn một số nội dung của 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;

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hồng xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế
dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đủ phẩm chất 
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện 
QCDC của cơ quan; Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ 
chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của đội 
ngũ cán bộ, công chức, người lao động và công tác tự kiểm tra.

- Kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân và yêu cầu là thực hiện dân chủ trong cơ 
quan phải gắn liền với đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và trong khuôn khổ 
Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm 
pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động 
và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nắm được các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và huyện về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) 
tại cơ quan. Kế hoạch triển khai được xây dựng và phổ biến, quán triệt kịp thời đến 
toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2016-tt-bnv-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-don-vi-su-nghiep-301332.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx


- Đảm bảo quyền được biết, tham gia ý kiến và giám sát của toàn thể cán bộ,
công chức và người lao động về các công việc chung của cơ quan.

- Tập trung công tác tự kiểm tra QCDC trong những lĩnh vực liên quan trực 
tiếp đến người dân; Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận - các đoàn thể trong việc 
thực hiện QCDC tại cơ quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan hành chính 
nhà nước là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; phải thường xuyên quán triệt sâu sắc 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động xây dựng 
chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ trong cơ quan góp phần vào 
công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi phương diện của địa phương.

2. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhà nước 
các cấp; 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.

3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo đúng 
quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn một số nội dung của 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.

4. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 
Chính phủ; theo đó, tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ 
tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ 
công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

5. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều 
hành thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác trong cơ quan. Tập trung giải 
quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của  nhân  dân  liên  quan  đến  các  lĩnh  vực 
như: Công tác cán bộ, đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự,... Phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương



chính sách quan trọng; tạo điều kiện để phát huy quyền giám sát của nhân dân đối 
với hoạt động của chính quyền địa phương.

6. Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong tác  
phong lề lối làm việc, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có 
trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm 
dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu 
quả” của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý 
nghiêm những cán bộ, công chức, người lao động có hành vi cửa quyền, tham 
nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính 
đáng, hợp pháp của nhân dân.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt 
động của cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng HĐND - UBND xã phối hợp Văn phòng Đảng uỷ- Nội 
vụ, các ban ngành, bộ phận hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện 
quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP sát với tình hình thực tế của cơ 
quan, đơn vị.

3. Công chức Văn hoá – Xã hội, Đài truyền thanh xã xây dựng chương trình 
cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, phản ảnh tình hình và kết quả thực hiện Kế 
hoạch này trên trang thông tin điện tử và sóng đài truyền thanh.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện Quy chế dân chủ 
tại UBND xã Thanh Hồng năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ 
chức, công chức chuyên môn cơ quan xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện( Phòng Nội vụ);
- TT Đảng uỷ- HĐND- UBND xã;
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Quý Sự
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