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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 27 tháng 7 năm 2016

CHỈ THỊ
về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
------Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị
(khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thời gian
qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp trong tỉnh đã
tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (viết tắt là QCDC) ở cơ
sở. Nổi rõ là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn
bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; phương thức lãnh đạo của
cấp uỷ đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng sát dân, lắng
nghe ý kiến nhân dân, chăm lo, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức
xúc của nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng.
Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng các
cấp được phát huy thông qua các hoạt động tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền,
vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở
và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.
Những kết quả đó đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong nhân
dân, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng
còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém; đáng chú ý là: Một số nơi cấp ủy, chính
quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đến
việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; việc tổ chức quán triệt, phổ biến
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC chưa
thường xuyên, không sâu kỹ; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm chưa được quan tâm đúng mức. Một số vấn đề, vụ việc liên quan đến
quyền lợi của nhân dân chưa được giải quyết căn bản; có nơi dân chủ chưa
được đảm bảo; có trường hợp lợi dụng dân chủ gây mất an ninh trật tự, mất
đoàn kết nội bộ. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công
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chức chưa tốt; ý kiến của nhân dân chưa thực sự được lắng nghe. Mặt trận và
các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy chưa tốt việc giám sát, phản biện xã
hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chưa phản ánh kịp thời tâm
tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện QCDC
trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó
khăn.
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW, ngày
07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất
lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh; các sở, ban,
ngành; Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tỉnh tập
trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
1- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC
ở cơ sở; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, lâu dài. Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa Kết luận số 120-KL/TW,
ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, ban hành văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực
hiện phù hợp với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, các Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 và Nghị
định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/06/2013 của Chính phủ và tình hình ở địa
phương, đơn vị.
Cấp ủy, chính quyền thường xuyên chú trọng kiểm tra, giám sát việc
thực hiện QCDC, nhất là đối với những địa bàn, cơ sở thực hiện chưa tốt.
Đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện QCDC, lấy đó làm một trong
những nội dung để xem xét đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
QCDC ở cơ sở.
2- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo nâng
cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Rà
soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ
trương, quy định của Đảng, Nhà nước, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của
nhân dân và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”.
HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân; nâng
cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp và chất vấn tại
kỳ họp; thực hiện tốt hơn nữa chế độ dân chủ đại diện để thực sự là đại diện
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cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TU,
ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu
quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; Chỉ
thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ týớng Chính phủ về tăng cường và
đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các
cấp trong tình hình mới. Quá trình đó, cần chú trọng việc tổ chức đối thoại, tiếp
công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực
hiện tốt công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu
tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,
tái định cư trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể
chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.
Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định, 04/2015/NĐCP, Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; kịp
thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ lôi kéo, kích động gây
mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi xâm phạm quyền
làm chủ của nhân dân.
3- Các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội
quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương và quy định
của Đảng, Nhà nước để đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận thông tin, tự
giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền làm chủ theo đúng quy định của
pháp luật. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với
việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả vai trò giám
sát, phản biện xã hội; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và vấn đề bức xúc
của nhân dân để phản ánh, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải
quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
4- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo
xây dựng và thực hiện QCDC ở các cấp. Cụ thể:
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây
dựng và thực hiện QCDC ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); các Đảng ủy: Công an, Quân
sự, Biên phòng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp có vốn
nhà nước chi phối.
- Không thành lập Ban chỉ đạo ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ban
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Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo đối với cấp ủy
cơ sở trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo
của cấp ủy cấp trên về thực hiện QCDC.
- Không thành lập Ban chỉ đạo ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập (kể cả các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính
trị - xã hội, hội quần chúng); người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ
chức triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị theo Nghị định số
04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TTBNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.
5- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh; các huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu các
sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
6- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn, phối hợp các cơ

quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền việc thực hiện QCDC và
những điển hình tiêu biểu trong thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.
7- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh phối hợp các ban của Tỉnh
ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này thay thế các chỉ thị trước đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
lãnh đạo thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương;
- Đảng đoàn HĐND, BCS đảng UBND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Mặt trận, đoàn thể, các sở, ban, ngành,
hội quần chúng tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Dương Văn An

