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BÁO CÁO
kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III năm 2015
và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015
-----I- Kết quả thực hiện trong quý III năm 2015
1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ
sở của cơ quan
Đã tham mưu lãnh đạo Văn phòng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5
năm 2011 - 2015 và sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2015 của cơ quan, trong đó có lồng ghép đánh giá việc thực
hiện QCDC ở cơ sở trong cơ quan.
Với chức trách, nhiệm vụ được giao, từng thành viên Ban Chỉ đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở của cơ quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt QCDC
trong hoạt động của cơ quan.
2. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và QCDC ở cơ sở trong cơ quan
Trong quý III/2015, Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy và các chi bộ trực
thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước(1). Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận
và tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên nhân dịp kỷ niệm
Gồm: Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giáo dục lý luận và định
hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; các văn bản của
Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số
60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp
đảng viên; Kết luận của Tỉnh ủy (khóa XII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2015; đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về kỷ niệm 100 năm ngày
sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015); chuyên đề “Nhận diện về “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay và giải pháp phòng, chống” theo đề cương
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII...
(1)
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70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015) và
Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 02/9/2015). Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia
góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Động viên cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động
tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tham mưu nội
dung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tiếp tục tổ chức tốt việc họp lãnh đạo cơ quan; giao ban định kỳ hàng
tháng giữa lãnh đạo cơ quan với lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; qua đó,
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các phòng, đơn vị
trực thuộc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mối quan hệ, phối hợp công tác giữa lãnh đạo cơ quan với Đảng ủy và các
đoàn thể tiếp tục được duy trì có nền nếp, thông suốt, đảm bảo nguyên tắc theo
quy định. Khối đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong cơ quan tiếp tục được phát
huy tốt hơn.
Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cơ
quan ; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động
trong cơ quan; đã ban hành Đề án tinh giản biên chế trong cơ quan giai đoạn
2015 - 2021.
(2)

Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ,
các đoàn thể, các phòng trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy
đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương và các Thông báo kết luận của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng nhiều hình thức (qua sinh hoạt
định kỳ, qua mạng, qua website nội bộ...). Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ
thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 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 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh
hoạt, công tác.
Đã cử 02 công chức họp Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - Chương trình chuyên viên; cử
02 cán bộ học Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - Chương trình chuyên viên chính.
(2 )
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Trong quý III/2015, công tác tài chính, mua sắm, quản lý tài sản của cơ
quan và của Tỉnh ủy được thực hiện tốt. Thủ trưởng cơ quan đã thường xuyên
kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định (3).
Các quy chế về chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; về sử dụng kinh phí tiết
kiệm; về công khai tài sản, tài chính các đối tượng thuộc diện phải công khai
được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lãnh đạo Văn phòng 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 trong cơ quan. Ngoài ra, đã chỉ đạo Phòng Hành chính Nội chính, Tiếp dân tiếp tục theo dõi, quản lý hòm thư góp ý, kịp thời tham mưu
lãnh đạo Văn phòng xử lý các đơn, thư kiến nghị có liên quan.
Thủ trưởng cơ quan và Đảng ủy luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn
thể trong cơ quan triển khai thực hiện tốt các hoạt động. Trong quý III/2015,
lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể đã triển khai tốt 03 hoạt động: (1) Tổ chức bàn
giao 12 ghế đá đặt trong khuôn viên Đền tưởng niệm liệt sĩ thành phố Phan
Thiết với tổng trị giá 20.000.000 đồng. (2) Nhận phụng dưỡng Mẹ Liệt sĩ Trần
Thị Tư (khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) với mức 500.000
đồng/tháng kể từ tháng 6/2015, từ nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, nhân
viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tự nguyện đóng góp. (3) Phối hợp với Ban Cơ
yếu Chính phủ tổ chức Lễ khánh thành, tặng nhà tình nghĩa cho 01 gia đình
đồng chí nguyên là cán bộ cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống
Mỹ với tổng kinh phí 70 triệu đồng.
Nhìn chung, trong quý III/2015, QCDC trong cơ quan tiếp tục được thực
hiện tốt; công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước được đảm bảo; dân chủ, đoàn kết nội bộ
trong cơ quan tiếp tục được phát huy; phần lớn cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động đều phát huy tính chủ động, nêu cao ý thức trách nhiệm trong
công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tuy nhiên,
bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Chưa duy
trì tốt chế độ sinh hoạt Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trong cơ quan;
một số ít cán bộ, công chức chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công
việc; chất lượng tham mưu có việc còn hạn chế...

theo Quyết định số 1093-QĐ/TU, ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành
một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của các cơ quan đảng ở tỉnh, địa phương và Nghị định số
130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính…
(3)
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II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2015
1. 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; trọng tâm
là tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 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 để cán bộ, công chức, người lao động biết, thực hiện.
2. 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.
3. Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện QCDC theo Nghị định số
04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan của tỉnh.
4. Tiếp tục 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.
5. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan vào cuối năm./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo) ;
- BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy và các đoàn thể cơ quan;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các đồng chí lãnh đạo cơ quan;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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