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CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
    BCĐ THỰC HIỆN QUY CHẾ              Bình Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2021 
              DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 
            *                                    
                Số 18 - KH/BCĐ                            

 
KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

----- 

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/BCĐ, ngày 22/01/2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh về Chương trình hoạt động năm 2021 và Thông báo 

số 02-TB/BCĐ, ngày 22/01/2021 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoài Anh-Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của 

Tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (thay Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, 

ngày 07/11/2018 của Chính phủ). 

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được tiến hành nghiêm túc, 

đạt hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng 

bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 
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145/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở. 

2. Thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tham 

gia góp ý xây dựng Đảng.  

- Tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối. 

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Đảng ủy Khối, các ban, Văn phòng và đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. 

- Tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu thực 

hiện theo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2021. 

4. Tăng cường nắm bắt tình hình, hướng dẫn thực hiện, đồng thời phản ánh tình 

hình cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối. 

- Tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối; thành viên Ban 

Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Thực hiện công tác thẩm định, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

năm 2021 tại các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.  

- Tham mưu thực hiện: Ban Tuyên giáo-Dân vận Đảng ủy Khối, các thành viên Ban 

Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2021.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối 

chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời theo dõi việc lãnh đạo, chỉ đạo 
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thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các chi, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

(nơi có Ban Chỉ đạo) căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân 

chủ cơ sở năm 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi kế hoạch về Ban 

Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo-Dân vận 

Đảng ủy Khối) để theo dõi.   

 3. Ban Tuyên giáo-Dân vận giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                               PHÓ BÍ THƯ  
- BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh,                                                            Kiêm                 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- Thường trực Đảng ủy Khối,                      
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV.                                                      
                                                                                       
 
                                                                                            Phạm Thị Tố Loan                

 (báo cáo) 
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