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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ năm 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 01-CV/BCĐQCDC ngày 22/10/2020 của Ban 

chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Vĩnh Phúc về việc báo cáo kết quả 

xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, Sở Nội vụ báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước 

về các lĩnh vực; Tổ chức bộ máy; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cáỉ cách chế độ công vụ, công 

chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, công chức xã; những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư - lưu trữ nhà nước; tín 

ngưỡng, tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên. 

Sở Nội vụ hiện có 08 đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, với tổng số công chức, 

viên chức và nhân viên là 80 người. 

Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 26 người chiếm 32,5%; Đại học 51 

người chiếm 63,8%; Cao đẳng 01 người chiếm 1,2%; trình độ khác 02 người 

chiếm 2,5%. Về trình độ chính trị: Cao cấp 31 người chiếm 39,7%; Trung cấp 

23 người chiếm 29,5%; Sơ cấp 26 người chiếm 30,8%. Về ngạch công chức, 

viên chức: Chuyên viên chính và tương đương 19 người chiếm 24,3%; 

Chuyên viên 49 người 60,3%; Nhân viên 10 người chiếm 12,8%; ngạch khác 

02 người chiếm 2,6%. 

Đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Sở Nội vụ có phẩm chất 

đạo đức tốt, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý Nhà 

nước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Sự chỉ đạo, quán triệt thực hiện 

Quy chế dân chủ của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ giúp công chức, viên chức, nhân viên phát huy tinh thần, trách nhiệm, 

nhận thức đúng đắn và đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc 

thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, góp phần thiết thực xây 

dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 
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vụ chính trị được giao.Trong quá trình thực hiện các nội dung công tác có liên 

quan đến Quy chế dân chủ ở cơ sở, Sở Nội vụ luôn thực hiện tốt các quy định 

tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

1.1 Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực 

hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 11/7/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Sở Nội vụ đã chủ động rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản để cụ 

thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở như: Quyết định số 60/QĐ-SNV ngày 04/02/2020 của 

Sở Nội vụ về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân cơ quan Sở Nội vụ; 

Thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 04/02/2020 của BCĐ thực hiện Quy chế dân 

chủ Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân 

chủ cơ quan; Chương trình số 03/CTr-SNV ngày 27/02/2020 về công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 09/01/2020 của Sở 

Nội vụ về công tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-SNV 

ngày 21/02/2020 của Sở Nội vụ về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế 

hoạch số 06/KH-SNV, ngày 04/02/2020 của Sở Nội vụ về thi hành hiến pháp 

văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội 

vụ về triển khai công tác Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 10/KH-SNV ngày 

07/02/2020 của Sở Nội vụ triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 

2020; Kế họach số 12/KH-SNV ngày 13/02/2020 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-SNV ngày 

23/3/2020 về phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 

XIV; Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 30/3/2020 về rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 04/02/2020 của BCĐ thực 

hiện Quy chế dân chủ Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; Kế 

hoạch số 22/KH-SNV ngày 18/3/2020 của Sở Nội vụ về việc điều động, luân 

chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công 

chức, viên chức năm 2020. 
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Thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động, Sở Nội vụ quán 

triệt toàn thể công chức, viên chức, nhân viên trong Sở thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh  hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong việc sử 

dụng ngân sách, tài sản, kinh phí được giao; thực hiện chế độ công khai tài 

chính, đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị, phương tiện và tài sản và thực 

hiện các chế độ, chính sách; phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến 

công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan những chủ trương, quan điểm, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân 

chủ; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo với Lãnh đạo Sở về tình hình, kết 

quả thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị thuộc và trực thuộc; phát huy 

quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu trong cơ quan. 

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Công tác phổ biến tuyên truyền được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, Sở 

đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNV ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ về triển 

khai công tác Tư pháp năm 2020; Kế họach số 12/KH-SNV ngày 13/02/2020 về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của 

HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Năm 

2020 Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và 

phòng, chống ma túy năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động của Sở 

tham gia, đồng thời phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nội dung các văn bản như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính 

trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 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; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 

13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 78-QĐ/TU ngày 

22/02/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị định số 

90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình 

của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Nghị 

định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 

26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
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chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 

3569/QĐ-CT ngày 05/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy chế văn 

hóa tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội 

dung Nghị quyết Hội nghị của Trung ương cho 80 đảng viên, công chức, viên 

chức, nhân viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở gồm: Chỉ thị Số 35-CT/TW, 

ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó 100% đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên trong Sở được tiếp cận các văn bản chỉ đạo; tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; thống nhất về tư tưởng, 

quan điểm chỉ đạo, cách thức thực hiện. Phát huy vai trò của đảng viên, cán  bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trên cơ ở đó cùng 

tham gia xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng đội ngũ 

cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức để làm việc, đáp ứng yêu cầu phát 

triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu, sách nhiễu. 

1.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm tới công tác Quy chế dân chủ; để 

thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-

SNV ngày 04/02/2020 của Sở Nội vụ về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân cơ quan Sở Nội vụ, gồm 12 đồng chí; Giám đốc Sở trực tiếp làm Trưởng 

ban, Phó trưởng ban là các phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn; các thành viên là 

trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Thông báo số 04/TB-BCĐ 

ngày 04/02/2020 của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ Sở Nội vụ về việc phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan. 

Ngay từ đầu năm, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 

04/02/2020 của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ Sở Nội vụ về thực hiện Quy 

chế dân chủ năm 2020. Trong đó, Ban Chỉ đạo đã quán triệt nội dung chỉ đạo 

của Trung ương và địa phương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: 

Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 15/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư 

ban hành hướng dẫn khung  để các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai 

trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của 

Ban Bí thư (Khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 

của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện 

các nội dung tại Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 02/4/2018, Kế hoạch số 

2177/KH-UBND ngày 02/4/2018, Kế hoạch số 8709/KH-UBND ngày 

02/11/2018, Kế hoạch số 8268/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh 

thực hiện các Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018, số 54-

CTr/TU ngày 12/3/2018, số 61-CTr/TU ngày 02/11/2018 của Tỉnh ủy.  
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Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã giao Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ 

của Sở tổ chức hội nghị công chức, viên chức. Thông qua hội nghị, Đảng ủy, 

Giám đốc Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên trực tiếp đối thoại với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong Sở, lắng nghe ý kiến đóng góp, 

phê bình của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời giải đáp những khó 

khăn thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

để từ đó sửa đổi, bổ sung vào Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu 

nội bộ, cũng như các quy chế khác của Sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn 

của cơ quan và các văn bản của Đảng và Nhà nước. Những nội dung cán bộ, 

đảng viên, người lao động được biết, được bàn và tham gia ý kiến được triển 

khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; quyền làm chủ của cán bộ, 

đảng viên, người lao động được phát huy tích cực. 

Việc lấy ý kiến tham gia của đảng viên, người lao động trong thực 

hiện các chế độ, chính sách, quy chế làm việc liên quan đến quyền, trách 

nhiệm và lợi ích của đảng viên, nhân viên được thực hiện nghiêm túc; phát 

huy được trí tuệ tập thể, quyền dân chủ của đảng viên, nhân viên cơ quan. 

Ban Chỉ đạo và thành viên của Ban Chỉ đạo đã thường xuyên sinh hoạt, 

đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt luôn thực 

hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ.  

1.4 Kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị 

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng 

trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 

số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu 

cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh của 

dân, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng uỷ, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện những nội 

dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn 

luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Việc phát huy vai trò trong đấu 

tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 

cơ quan được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. 

Quán triệt tới từng chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải 

gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của 

nhân dân. Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nắm rõ mục 

tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, 

xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện. Vận động, hướng dẫn nhận thức đầy đủ 

về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận diện 

đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
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về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cấp 

uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. 

1.5 Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện quy chế dân chủ tỉnh về việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở năm 2020; Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 04/02/2020 của BCĐ thực hiện Quy 

chế dân chủ Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, Sở Nội vụ đã 

ban hành Công văn số 1651/SNV-VP ngày 22/10/2019 về việc kiểm tra việc thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 01 đơn vị (Ban Tôn giáo), 07 đơn vị 

tự kiểm tra và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo. 

Đồng thời, Đảng ủy Sở giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành chương 

trình giám sát; Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra đối với các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Sở, cùng với việc thực hiện chức năng giám sát của Công 

đoàn, các tổ chức đoàn thể đối với các nội dung như: Việc thực hiện chủ trương, 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm; sử 

dụng kinh phí; chấp hành chính sách chế độ quản lý tài chính và sử dụng tài sản 

của cơ quan, thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan; thi đua khen thưởng và thực 

hiện chế độ chính sách của cán bộ, công chức; giải quyết đơn thư khiếu nại và tố 

cáo trong cơ quan; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan. Từ đó góp 

phần vào việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ được hiệu quả, 

thiết thực. Kết quả thanh tra, giám sát của Thanh tra Sở và các tổ chức đoàn thể 

tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ cho thấy các đơn vị được thanh tra, 

giám sát đều thực hiện tốt các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

2. Vai trò của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp 

thực hiện Quy chế dân chủ  

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt mối liên hệ trong 

công tác, thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết công việc; Lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, để lắng 

nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động để từ đó kịp thời động viên, giải quyết nguyện vọng chính đáng trên cơ sở 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động an tâm trong công tác. 

Các tổ chức đoàn thể của Sở Nội vụ đã thể hiện được vai trò quan trọng của 

mình trong hoạt động chung của cơ quan. Công đoàn cơ quan đã duy trì phối hợp 

trong hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn và tập thể lãnh đạo cơ quan.  

Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của cơ quan 

luôn có thành viên là đại diện đứng đầu các tổ chức đoàn thể như Chủ tịch 

Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên. Trong các công tác tuyển dụng, nâng 

lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động cán bộ, các ý kiến của các tổ chức đoàn 

thể luôn được quan tâm, đánh giá đúng mực. Các tổ chức đoàn thể có vai trò 
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quan trọng trong việc giới thiệu các đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét trình 

cấp có thẩm quyền kết nạp Đảng. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ  

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Ban chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan đã tham mưu cho cấp ủy và chính 

quyền xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và kế 

hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan hàng năm; xây dựng Chương 

trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở theo tinh thần Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị và 

Nghị định số 04/2015/NĐ - CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ năm 2016 và 

sẽ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, chi bộ trực thuộc trong 

thời gian tới; thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung phân công trách nhiệm đối với 

thành viên Ban chỉ đạo, quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 

chủ của Sở đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan với Công đoàn, Ban nữ 

công, Đoàn TNCSHCM để triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ. 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở đã tích cực tham mưu 

cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy 

chế dân chủ vì vậy việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở được thường xuyên, 

liên tục, nề nếp và đồng bộ. Trên cơ sở xác định rõ thực hiện Quy chế dân chủ 

gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, Lãnh đạo Sở đã tạo điều 

kiện để công chức, viên chức trong cơ quan phát huy tốt khả năng và sở trường 

của từng cá nhân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người công chức, không làm 

các việc đã bị cấm theo đúng luật công chức và các văn bản khác có liên quan, 

thực hiện tốt việc quản lý, chỉ đạo cơ quan theo chế độ thủ trưởng, chịu trách 

nhiệm trước cấp trên và toàn thể hoạt động của cơ quan và việc thi hành nhiệm 

vụ công chức, viên chức theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ  

1. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP)  

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện dân chủ trong quản lý và điều 

hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các cuộc họp giao 

ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện 

trong thời gian tới của Sở. 

 Lãnh đạo Sở lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên 

chức, nhân viên. Khi công chức, viên chức, nhân viên đăng ký được gặp và có 

nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi. Thông 

báo công khai để công chức, viên chức, nhân viên biết những việc phải công 

khai. Quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, 
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hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định 

về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ 

quan, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp 

thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện 

và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan quy định tại 

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trừ những tài liệu mật theo quy 

định của pháp luật. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công chức, viên chức, nhân viên và kiến nghị 

của tổ chức và công dân; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn 

đề không thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo 

việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện nghị 

quyết Đại hội đảng các cấp,  gắn với triển khai 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”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai đến từng chi bộ tổ chức cho cán bộ, 

đảng viên làm bản đăng ký và cam kết cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 

sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”. Duy trì 

đều đặn chế độ họp Đảng ủy, hội ý lãnh đạo Sở, giao ban công tác chuyên môn 

tháng để đánh giá, soát xét những nội dung công việc trong tháng và đề ra 

chương trình công tác cho tháng tiếp theo. Thông qua đó, góp phần tăng cường 

sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia giám sát các hoạt động của cơ 

quan, cùng nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao.Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động trong xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan Sở Nội vụ; vận động công chức, viên 

chức và nhân viên hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do các 

tổ chức cấp trên phát động. Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở 

trong nội bộ cơ quan và đơn vị trực thuộc. 

2. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức ”, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”; công tác cải cách hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân 
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Trên cơ sở xác định rõ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, văn hóa - môi 

trường; với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; với cải cách 

hành chính; với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn bộ máy chính 

quyền, nâng cao vai trò của các đoàn thể quần chúng là một nhiệm vụ quan 

trọng trong tình hình mới. 

Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 

của Bộ Chính trị; Đề án số 01/ĐA-SNV ngày 30/11/2015 của Sở Nội vụ về 

tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; Đề án số 02/ĐA-SNV ngày 18/8/2016 

của Sở Nội vụ về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Kế hoạch 

số 33-KH/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện 

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2021; Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về phê duyệt số lượng tinh giản biên chế của các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021; Kế hoạch số 

2175/KH-UBND ngày 02/4/2018, Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 

02/4/2018, Kế hoạch số 8709/KH-UBND ngày 02/11/2018, Kế hoạch số 

8268/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện các Chương trình 

hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018, số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018, số 

61-CTr/TU ngày 02/11/2018 của Tỉnh ủy. Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 

22/KH-SNV ngày 18/3/2020 của Sở Nội vụ về việc điều động, luân chuyển và 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức 

năm 2020, trong đó xác định nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với 

các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của cơ quan, nhằm nâng cao năng 

lực quản lý, điều hành, hoạt động có chất lượng và hiệu quả; Cơ cấu lại độ ngũ 

công chức, viên chức để từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, thu 

hút, lựa chọn người có đức, có tài vào làm việc tại cơ quan, đơn vị; tiết kiệm chi 

ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho công chức, viên chức; phát 

huy tiềm năng công chức, viên chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. 

Đẩy mạnh triển khai Công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Nội vụ đã 

ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 09/01/2020 của Sở Nội vụ về công tác 

cải cách hành chính năm 2020. Trong đó nêu các nhiệm vụ triển khai công tác cải 

cách hành chính trong năm, phân công các đơn vị chủ trì thực hiện và thời gian 

hoàn thành công việc; xây dựng nội quy, quy chế và phân công 02 công chức thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực thi đua-khen thưởng, lĩnh vực tổ chức hoạt 

động hội và các lĩnh vực khác tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công chức 

trang phục gọn gàng, lịch sự, thái độ phục vụ nhiệt tình chu đáo, vui vẻ hoà nhã, 

không có biểu hiện cửa quyền, hách dịch; tổ chức và công dân đến giải quyết 

công việc được hướng dẫn tận tình về trình tự thủ tục, hồ sơ. 

Các lĩnh vực giải quyết công việc giữa Sở Nội vụ với tổ chức công dân 

được xác định rõ và được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng 

thông tin điện tử Sở Nội vụ, đồng thời niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ để các tổ 

chức, công dân thuận lợi nghiên cứu, tìm hiểu. Các nội dung được công khai: Cơ 
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sở pháp lý; Quy trình giải quyết công việc; Hồ sơ thủ tục phải có để giải quyết 

công việc; Thời gian để giải quyết công việc. 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SNV ngày 21/10/2019 triển khai thực hiện 

phong trào thi đua “Công chức, viên chức, nhân viên Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 

thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. Thực hiện việc quán 

triệt các quy định về ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực 

thi công vụ. Mọi chính sách về cán bộ đều được thảo luận dân chủ, mọi công 

chức, viên chức đều được bàn bạc để thủ trưởng cơ quan quyết định; Thực hiện 

đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

theo quy định. 

Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lãnh đạo sở thực 

hiện việc tiếp công dân vào ngày mồng 10 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân 

UBND tỉnh và ban hành Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 31/8/2020 về việc 

kiện toàn đối với công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở Sở Nội vụ. 

Trong năm 2020 không có vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến Sở 

Nội vụ. Ngoài ra, Lãnh đạo Sở đã giao Thanh tra Sở trực tiếp công dân vào ngày 

thứ 6 hàng tuần để tiếp nhận đơn thư. Khi tiếp công dân, công chức luôn thể 

hiện tốt thái độ tôn trọng nhân dân, đề cao thái độ phục vụ nhân dân và giải 

quyết tận tình, đúng thẩm quyền chức trách, nhiệm vụ được giao, không gây 

phiền hà cho nhân dân.  

3. Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; việc rà soát, sửa đổi, bổ 

sung xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định trong thực hiện QCDC 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 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; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ; Quyết định số 78-QĐ/TU ngày 22/02/2016 của Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong năm 2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở 

đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở tổ chức hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Công đoàn đã trực tiếp đối thoại với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở để lắng nghe ý kiến đóng 

góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời giải đáp những khó 

khăn thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức và người lao động từ 

đó sửa đổi, bổ sung vào Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, cũng 

như các quy chế khác của Sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan và 

các văn bản của Đảng và Nhà nước. Qua cuộc họp đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động trong Sở đã đánh giá, nhận xét, góp ý Cấp ủy, Lãnh đạo 

Sở một cách cởi mở, dân chủ và trung thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

Cấp ủy đảng và Lãnh đạo cơ quan. Từ đó phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều 

hành của tập thể cấp ủy, Lãnh đạo Sở.  



11 

 

4. Đánh giá tác động tích cực của việc thực hiện QCDC đối với việc 

xây dựng cơ quan; việc thay đổi phong cách công tác, lề lối làm việc của 

đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thực hành tiết kiệm chống tham 

nhũng trong cơ quan 

Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện toàn 

diện các mặt công tác của cơ quan như: cải cách thủ tục hành chính; phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; công khai sử dụng ngân sách, 

tài sản công; nhận xét, đánh giá cán bộ, thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ 

luật, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, thực hiện nếp sống văn 

hóa nơi công sở... đều được xây dựng thành quy chế, quy định để triển khai thực 

hiện công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan, thông qua việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và 

sử dụng tài sản công; xét thi đua, khen thưởng; xét nâng lương thường xuyên, 

nâng lương trước thời hạn; nêu trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thể hiện 

tính công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động Sở; luôn nêu cao dân chủ, 

công khai trong tất cả các mặt hoạt động của cơ quan trong lãnh đạo, quản lý, 

phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức đúng 

thời gian và nội dung theo quy định; tạo mọi điều kiện để công chức, viên chức 

được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; việc quy hoạch 

cán bộ nguồn, quy hoạch đào tạo đều được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ 

chốt, của tập thể và được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo mọi 

quyết định đều được sự đồng thuận của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn 

vị. Quan tâm công tác sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định của cơ quan, 

phù hợp với tình hình thực tế, nhất là những quy định về dân chủ trong cơ quan, 

đồng thời bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; thực hiện tốt những việc 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được bàn bạc, tham gia ý kiến đóng góp 

nhằm phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của công chức, viên chức. 

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ quan Sở Nội vụ giúp tình hình 

ổn định, công chức, viên chức yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao; góp phần thay đổi tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; công 

tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng tại cơ quan 

được thực hiện tốt, không có công chức, viên chức vi phạm kỷ luật. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và chú trọng đến việc triển khai 

thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan, làm chuyển biến nhận thức 

cũng như thái độ, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong cơ quan đối 

với việc thực hiện quy chế dân chủ, qua đó tăng cường ý thức, trách nhiệm của 

mỗi công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị.  

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan luôn được 

gắn liền với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
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đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân của công 

chức, viên chức. 

- Công đoàn và các tổ chức đoàn thể đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh 

trong cơ quan đã tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện quy chế dân chủ cơ quan, 

tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Đảng ủy. Công đoàn đã phát 

huy vai trò của mình, tập trung tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện 

pháp luật, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên trong cơ 

quan; gắn lợi ích của đoàn viên với lợi ích của cơ quan, tạo môi trường làm việc 

thực sự dân chủ, kỷ cương và đoàn kết. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan còn những khó khăn, hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong 

hoạt động cơ quan chưa thường xuyên, liên tục. 

- Công chức được giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực Quy chế dân chủ của cơ 

quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian tham mưu, 

triển khai công tác quy chế dân chủ, do đó hiệu quả còn chưa cao. 

- Kinh phí hỗ trợ cho Sở Nội vụ để tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, 

tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, Sở Nội vụ 

thực hiện tốt một số nội dung như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-

CP và các quy chế, quy định của cơ quan ban hành. Tăng cường vai trò, trách 

nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ. Nêu cao 

vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Thủ trưởng cơ quan trong việc giáo dục 

chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức, nhân viên đối với các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu các nội dung về 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước triển khai 

kịp thời những nội dung chính sách có liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác 

dân tộc cho công chức, viên chức. 

3. Tập trung sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan; sự chỉ đạo của 

Chi bộ đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Nội vụ; đẩy mạnh hơn nữa 

việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ các văn bản pháp luật nói 

chung và văn bản pháp luật quy định về thực hiện Quy chế dân chủ nói riêng đến 

toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan và trên toàn tỉnh. 



13 

 

4. Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tự kiểm tra thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ quan; phát huy tốt hơn, mạnh hơn nữa vai trò Công đoàn cơ 

quan đối với công tác này. 

5. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 

05/CT-TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh"; 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 theo tinh thần 

nghị quyết BCH Trung ương 4 khóa XII; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

phòng, chống tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công 

việc và thái độ phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Nội vụ. 

6. Báo cáo công khai các khoản thu chi tài chính liên quan đến hoạt động 

của cơ quan đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Công khai mọi 

hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và các vấn đề khác đến toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để kịp thời kiểm tra, giám sát. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để thực hiện tốt công tác Quy chế dân chủ trong thời gian tới, Sở Nội vụ đề 

nghị BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh một số nội dung sau: 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về công tác Quy chế 

dân chủ trong hoạt động cơ quan cho công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp 

về thực hiện Quy chế dân chủ các cơ quan, đơn vị. 

- Đề nghị cấp tăng kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức các 

lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ nhằm đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ QCDC tỉnh; 
- Ban Dân vận TU; 

- Giám đốc Sở;              (để b/c) 

- Lưu VT,VP. 

   (H-        b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 



14 

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU 

1. Thành lập đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo năm 2020: 01 

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn: 

- Số lượng hội nghị: 06 

- Trong đó: Tổ chức riêng: 01; Lồng ghép: 05 

3. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị tổ chức cán bộ, công chức: 100% 

4. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 100% 

5. Kết quả đánh giá chấm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Tốt 
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