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Cứ cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tỉnh về Chương trình hoạt động năm 2021, Ban
Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện  (gọi tắt là Ban Chỉ đạo
huyện) xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong
hệ thống chính trị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân trong huyên về dân chủ và thực hành dân chủ. Phát huy dân chủ rộng rãi
trong Đảng, trong xã hội; trọng tâm là phát huy tốt vai trò các tầng lớp nhân dân
tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân tiếp cận các chính
sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, qua đó nâng cao
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt quyền dân chủ theo quy định
của pháp luật, tham gia giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng
viên theo quy định.

3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn những nơi làm chưa tốt; đồng thời
biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt gắn với phát hiện, xây dựng, nhân
rộng mô hình.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện tham mưu Thường trực
Ban Chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện  ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ
đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của
nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ(1

1) Trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao
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- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 theo hướng dẫn của
trên và việc lấy ý kiến xây dựng Luật thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm văn hóa- thông tin &
thể thao huyện

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung tiêu chí chấm điểm, xếp loại thực hiện
QCDC ở các loại hình cho phù hợp.

- Cơ quan tham mưu: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp:  Các cơ quan thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo
huyên.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

4. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện.

- Cơ quan tham mưu: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Thời gian thực hiện: Khi có thay đổi nhân sự.

chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) 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 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của
Bộ Luật lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW, ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -
xã hội, về 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; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để
các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức,
lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị định số 13/2018/NQ-CP, ngày 23/01/2018
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; Luật tiếp cận thông tin; các văn bản quan
trọng liên quan về quy chế dân chủ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
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5. Tham mưu triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn
huyện.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận TQVN huyện.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện .

- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2021.

         6. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập các đoàn kiểm
tra về thực hiện việc sơ kết 05 năm thực  hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày
07/01/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ  thị  số 14-  CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây
dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

7. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện QCDC năm 2021.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện kiểm tra việc
triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ đối với Cơ quan UBND thị trấn
Ma Lâm, xã Hồng Sơn; Trường Dân tộc nội trú Hàm Thuận, Trường TH Lâm
Hòa- Thị trấn Ma Lâm, Trường Mẫu giáo Hàm Thắng, Trường THCS Hàm Hiệp,
Chi cục thi hành án huyện, Trung tâm kỹ thuật  và Dịch vụ nông nghiệp Hàm
Thuận Bắc.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III/ 2021.

8. Tăng cường công tác nắm tình hình, dư luận xã hội đối với các vấn đề bức
xúc trong dân để báo cáo cho Ban Chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo.

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan
thành viên Ban Chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động tham mưu Thường trực Ban Chỉ
đạo huyện triển khai thực hiện công việc trên lĩnh vực được phân công, địa bàn
phụ trách.

- Ban Chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn, Công an, Quân sự huyện; thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Hiệu trưởng các trường các trường THPT căn cứ
Kế hoạch hoạt động này xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC năm 2021 phù hợp
với tình hình ở đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời gửi2 văn
bản triển khai về Ban Chỉ đạo huyện chậm nhất ngày 10/03/2021 (qua Ban Dân
vận Huyện ủy).

- Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện giúp Thường
trực Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Nơi nhận:                                                             UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh (b/c),                                                      kiêm
- Thường trực Huyện uỷ (b/c),                             PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- Thường trực HĐND và UBND huyện,                                                             
- Các ban, ngành huyện liên quan,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các ban chỉ đạo cơ sở,
- Thành viên BCĐ huyện, 
- Lưu BCĐ. Nhiên-90                                                                             Cao Văn Bảy

2) Riêng các trường THCS, tiểu học, mầm non gửi kế hoạch hoạt động về cho Ban chỉ đạo xã, 
thị trấn và Phòng Nội vụ huyện theo dõi. Các phòng, ban của huyện ngoài gửi cho Ban Chỉ đạo 
huyện phải gửi cho Phòng Nội vụ huyện để phối hợp theo dõi.
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