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* 
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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

 

BÁO CÁO 

kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015 

------ 

 1. Kết quả thực hiện 

 Trong năm, Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan đều thường xuyên quan tâm 

chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan. Đã rà soát, ban hành 

Quyết định số 325-QĐ/VPTU, ngày 24/3/2015 về việc củng cố, kiện toàn Ban 

Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan; mở Hội nghị quán triệt 

chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 

lồng ghép quán triệt các văn bản về thi đua, khen thưởng và triển khai 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. Đã 

xây dựng, ban hành Báo cáo số 611-BC/VPTU, ngày 18/5/2015 về tổng kết năm 

17 năm (1998 - 2015) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong cơ quan. 

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XII), cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức đặt hòm thư trước cổng cơ quan 

Tỉnh ủy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đoàn viên, hội viên gửi thư góp ý 

xây dựng Đảng; đồng thời, phân công cán bộ Phòng Hành chính - Nội chính, 

Tiếp dân theo dõi, quản lý hòm thư góp ý, kịp thời tham mưu lãnh đạo cơ quan 

xử lý các đơn, thư kiến nghị có liên quan. Thủ trưởng cơ quan đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong việc kiểm tra 

hoạt động mua sắm, sử dụng tài sản công của cơ quan, góp phần phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí.  

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy chế thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Quy 

chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế sử dụng kinh phí 

tiết kiệm được và Quy chế về công khai tài chính trong cơ quan. Đã nghiên cứu, 

ban hành Quy chế sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công của cơ quan. 

Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc kiểm tra hoạt 

động mua sắm, sử dụng tài sản công của cơ quan. Đồng thời, đã ban hành Quy 

chế về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, 

công chức, người lao động trong cơ quan theo Quyết định số 317-QĐ/VPTU, 
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ngày 05/3/2015; trên cơ sở đó, đã thực hiện quy trình nâng bậc lương trước thời 

hạn cho 03 công chức, nhân viên của cơ quan theo đúng quy định… Tiếp tục 

làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Nhìn chung, các chủ trương, chính sách, nhất là về chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức, người lao động trước khi triển khai thực hiện đều 

được Thủ trưởng cơ quan phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, các đoàn thể và lấy ý 

kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tiếp thu hoàn 

chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ, 

góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng và 

Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan. 

- Duy trì chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ 

đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan và thực 

hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, 

chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt 

động của cơ quan cho các cơ quan liên quan. 

- Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan vào cuối năm./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                        

- BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh;                                                          

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;   

- Đảng ủy và các đoàn thể cơ quan;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  

- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;                                                         

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Lê Tấn Lai 

 

 

 

 

 

(để báo cáo)  
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BẢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2015 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 26-BC/VPTU, ngày 09/12/2015  

của Văn phòng Tỉnh ủy) 

------- 

Nội dung 
Điểm 

chuẩn 

Tự 

chấm 

Ghi 

chú 

1. Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan 10 8  

- Có thành lập ban chỉ đạo; có văn bản chỉ đạo, triển 

khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan 
3 3  

- Có chỉ đạo, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế 

thực hiện dân chủ; xây dựng, ban hành đầy đủ các quy 

chế, quy định liên quan đến việc thực hiện QCDC và 

triển khai thực hiện tốt trong thực tế 

4 2  

- Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng 

năm đúng quy định và thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra 
3 3  

2. Kết quả thực hiện của đoàn thể trong cơ quan 15 15  

- Từng đoàn thể có xây dựng quy chế hoạt động 3 3  

- Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức 

Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy định 
3 3  

- Phối hợp giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ quan có 

hiệu quả 
3 3  

- Ban Thanh tra nhân dân có xây dựng chương trình, kế 

hoạch và tổ chức hoạt động có hiệu quả 
3 3  

- Định kỳ tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan 
3 3  

3. Hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC 20 16  

- Kịp thời củng cố, kiện toàn BCĐ; có Quy chế hoạt 

động và thường xuyên được rà soát, bổ sung cho phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

6 4  

- Duy trì họp BCĐ; có đề ra nhiệm vụ công tác hàng năm 5 3  

- Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện QCDC 

ở cơ quan 
4 4  

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định; hàng năm 

có tổng kết. 
5 5  
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4. Công tác thông tin, tuyên truyền về QCDC 8 8  

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, học tập, phổ biến nâng 

cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về QCDC 

và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

4 4  

- Đã tổ chức triển khai, quán triệt 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 4  

5. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế thực 

hiện dân chủ ở cơ quan 
12 12  

- Những việc thủ trưởng cơ quan phải công khai cho cán 

bộ, công chức biết 
4 4  

- Những việc cán bộ, công chức cơ quan tham gia ý 

kiến trước khi thủ trưởng cơ quan quyết định 
4 4  

- Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra 4 4  

6. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 
20 20  

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; giải quyết 

công việc cho tổ chức và công dân kịp thời 
4 4  

- Có phòng tiếp dân, công khai lịch tiếp dân và thực 

hiện tốt việc tiếp dân 
4 4  

- Cán bộ, công chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, 

phong cách và trách nhiệm trong ứng xử, giải quyết 

công việc đối với tổ chức và nhân dân 

4 4  

- Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức 

và nhân dân 
4 4  

- Có đặt hòm thư góp ý 4 4  

7. Tác động của thực hiện QCDC 15 15  

- Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 5 5  

- Đoàn kết nội bộ tốt; cơ quan không xảy ra tiêu cực, tham 

nhũng, không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật. 
5 5  

- Tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể 

chính trị - xã hội đạt vững mạnh trở lên. 
5 5  

Tổng cộng 100 94  

Tự đánh giá, xếp loại: Tốt. 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

5 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU 

kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 26-BC/VPTU, ngày 09/12/2015  

của Văn phòng Tỉnh ủy) 

------- 

I- Một số thông tin chung 

- Tổng số cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan: 45 người 

(không tính Khách sạn Đồi Dương). 

- Số đơn vị trực thuộc: 06 phòng chuyên môn và Khách sạn Đồi Dương. 

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ cơ sở ; chi bộ cơ sở ; tổng số đảng viên: 46; 

số chi bộ trực thuộc: 06 chi bộ. 

II- Kết quả thực hiện QCDC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của ban chỉ đạo 

- Số văn bản ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện QCDC ở cơ sở: 02 văn bản. 

- Đã củng cố, kiện toàn BCĐ ; chưa củng cố, kiện toàn BCĐ . 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BCĐ: có ; không . 

- Xây dựng chương trình thực hiện QCDC: có ; không . 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện QCDC: có ; không . 

- Đã kiểm tra tại…/… đơn vị trực thuộc. 

2. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương về thực hiện 

QCDC; trọng tâm là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

Số lần: 01 lần; số lượt: 80 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

các phòng chuyên môn và Khách sạn Đồi Dương; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham dự đạt 95%. 

3. Xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan 

- Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ theo Nghị định 

số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ; chưa . 

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo quy định: có ; không . 

- Tổ chức đối thoại trong năm:…./…. cuộc. 

+ Tỷ lệ hồ sơ trả trước hẹn:…./…., đạt…/…%. 

+ Tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn:…./…., đạt…/…%. 

+ Tỷ lệ hồ sơ trả chậm:…./…., chiếm…/…%. 

+ Số đơn, thư tiếp nhận và giải quyết: 732 đơn các loại; trong đó, đã tham 

mưu chuyển 304 đơn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để xem xét giải 

quyết; hướng dẫn 20 đơn, lưu theo quy định 408 đơn. 

+ Có đặt hòm thư góp ý . 
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- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: 

+ Xây dựng quy chế hoạt động: có ; không . 

+ Xây dựng chương trình hoạt động hàng năm: có ; không . 

+ Tổ chức thanh tra, giám sát, kiểm tra: 04 cuộc. 

------- 


