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KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII) 

về cho chủ trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện  

Quy chế dân chủ ở các cấp trên địa bàn tỉnh 

------- 
 

Tại phiên họp ngày 12/01/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho 

ý kiến về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp trên 

địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo nội 

dung Tờ trình số 69-TTr/BCĐ, ngày 01/9/2015 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: 

1- Thống nhất tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ 

sở ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đối với cấp xã chỉ thành lập 01 Ban chỉ đạo 

để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình trên địa bàn.  

2- Thống nhất không thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 

các cơ quan hành chính cấp xã và phòng, ban cấp huyện. 

3- Giao Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tiếp tục nghiên cứu: 

- Có thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh không? Nếu thành lập thì chức 

năng, nhiệm vụ và mối quan hệ như thế nào? 

- Đối với các Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Công an, Bộ 

Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng ngoài việc thực hiện Quy chế dân chủ theo 

đúng tinh thần chỉ đạo của ngành dọc cấp trên cần phải lưu ý những vấn đề gì? 

- Đối với các cơ quan cấp tỉnh (gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn 

thể, Hội quần chúng); các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối và các phòng, 

ban cấp huyện có từ 15 cán bộ, công chức trở lên có thành lập Ban chỉ đạo việc 

thực hiện Quy chế dân chủ không? 

Hoàn thành trước tháng 05/2016 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 

kiến. 
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4- Đồng thời, thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ 

thị mới về “Tăng cường lãnh đạo việc thực hiện dân chủ trên địa bàn tỉnh” thay  

cho Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 17/11/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

IX). 

Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

cơ sở tỉnh triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;                                          

- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy; 

- BCĐ thực hiện QCDCCS các huyện, thị, thành 

ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các thành viên BCĐ QCDCCS của tỉnh;  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;                                     

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.          

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

(đã ký, đóng dấu) 

 
 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


