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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ, ngày 14/5/2018 của Ban Chỉ đạo Quy chế
dân chủ thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018; UBND thành phố
Phan Thiết xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị,
phường, xã trong lãnh đạo, chỉ dạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Tạo điều kiện tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân; biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, chấn
chỉnh, nhắc nhở những nơi thực hiện chưa tốt.
3. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải được tiến hành một cách
nghiêm túc, sâu sắc, đạt hiệu quả gắn với thực hiện Chị thị số 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018:
Để tiếp tục triển khai tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở trên địa bàn
thành phố Phan Thiết năm 2018, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
1. UBND các phường, xã phối hợp tốt Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã
hội ở địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 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” và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày
27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học
tập Chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục triển khai thực hiện 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
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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, gắn với tổ chức các phong trào, cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.
2. Các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã thực hiện tốt công
tác dân vận chính quyền trong cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực
hiện Quy chế dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân. Tiếp tục triển khai công tác dân vận trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác vận
động nhân dân giao mặt bằng xây dựng các công trình, dự án phục vụ dân sinh, phát
triển kinh tế - xã hội.
3. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò
giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217QĐ/TW ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức đoản thể chính trị - xã hội và góp ý xây dựng chính
quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về Quy định Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy
tham mưu Lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại giữa Bí thư và Chủ tịch UBND thành
phố với nhân dân theo Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 08/12/2017 của Thành ủy Phan
Thiết.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai
thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm cơ quan Nhà nước
trong việc phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức để giải quyết kịp thời các
vấn đề bức xúc và nhu cầu chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò của người đứng
đầu trong xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, thực hành tiết kiệm,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, kỷ cương,
kỷ luật theo Chị thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
“việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp
hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 30-CT/TU,
ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh thực hành Tiết kiệm,
chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác”. Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt các nội
dung của “Năm dân vận chính quyền 2018” theo chỉ đạo của Tỉnh và thành phố.
6. Giao Thanh tra thành phố phối hợp với Mặt trận thành phố và Liên đoàn Lao
động thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cho Ban
Thanh tra nhân dân phường, xã và cơ quan hành chính, sư nghiệp trong giám sát việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường,
xã căn cứ tình hình thực tế cụ thể để xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực
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hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị mình; báo cáo kết quả triển khai về
UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ).
2. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố để theo dõi,
chỉ đạo./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, HĐND t/p;
- CT, các PCT UBND tp;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- UBMTTQVN và các đoàn thể t/p;
- Các cơ quan, đơn vị t/p;

- UBND các phường, xã;
- Chánh VP;;
- Lưu: VT, VX.
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