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          Thực hiện Công văn số 468-CV/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Tăng cường lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy cơ sở 

phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

         1. Phổ biến, quán triệt Công văn số 468-CV/TU, ngày 25/5/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trong sinh hoạt chi bộ (có gửi kèm theo); từng tổ chức đảng và 

cá nhân người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ phải tổ chức quán triệt, phổ biến 

sâu kỹ và đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực 

hiện QCDC ở cơ sở, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên để 

cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm bắt các quan điểm chỉ đạo của Đảng theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ 

Chính trị (khóa XI), các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.  

          2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm qua đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện QCDC hàng năm và qua kiểm tra việc 

triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, nhất là việc tự kiểm tra nội bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện gắn với đánh giá, xếp loại các đơn vị trực 

thuộc và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Nghiêm túc thực hiện các quy định 

về công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời, chặt 

chẽ, đúng quy định của pháp luật những kiến nghị, phản ánh của nhân dân ngay từ 

cơ sở; có kế hoạch giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất 

là những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Kịp thời xử lý nghiêm những trường 

hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ để lôi kéo, kích động, gây mất an ninh 

trật tự. 

          3. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải 

thiện chất lượng, thứ hạng các Chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, SIPAS của tỉnh theo 
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chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/9/2021 và Kế 

hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

          4. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp 

có vốn Nhà nước chi phối, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động; tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC. 

Phát huy tốt vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân trong 

thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

         5. Đối với các đoàn thể Khối: Tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, 

chính sách liên quan đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên, nhất là ở các lĩnh vực như quy hoạch, triển khai dự án, quy trình giải quyết hồ 

sơ về đất đai, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất... 

Tham gia phản biện xã hội có chất lượng đối với việc xây dựng dự thảo các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để khi ban hành 

đảm bảo tính khả thi và sự đồng thuận cao.    

  Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cấp ủy, tổ 

chức đảng, người đứng đầu về nội dung “kết quả xếp loại thực hiện QCDC” hàng 

năm. Tham mưu đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong 

doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.    

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

thực hiện Công văn này và hàng quý tham mưu báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối./. 

 
Nơi nhận:        T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,         PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV.   
 
                                                                                       Phạm Thị Tố Loan 
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