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Thực hiện Thông báo số 47-TB/BCĐ, ngày 07/01/2020 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện QCDC ở cơ sở Tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của Tỉnh tại cuộc họp 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy 

cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, 

chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở, 

xem đây là một trong những khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ, là phương thức để phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và người lao động. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban 

Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chuyên đề năm 

2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  

2. Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và 

người lao động tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng nhiều hình thức phù hợp. 

3. Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC, công tác dân vận 

trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại với người lao 

động. 

4. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kịp thời, 

đúng pháp luật, trọng tâm là tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo 

dài; không để xảy ra mất an ninh trật tự, phát sinh điểm nóng. Tăng cường lãnh đạo 

công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kiên 

quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. 
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5. Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể; vai trò của Ban Thanh tra nhân 

dân ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trong việc xây dựng và thực 

hiện QCDC ở cơ sở. 

6. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, phải thành lập 

Ban Chỉ đạo QCDC theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện việc kiện toàn, 

củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy 

làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện 

QCDC cơ sở Đảng ủy Khối. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,  (báo cáo)                                           
- Thường trực Đảng ủy Khối,                                              
- Các ban Đảng ủy, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. Khai 

 

           T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

                Lê Thị Hải Duyên 
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