UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 289/UBND-NV
V/v đẩy mạnh triển khai, thực
hiện Quy chế dân chủ trong cơ
quan hành chính nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập

Quỳnh Nhai, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 170/SNV-XDCQ&CTTN ngày 03/02/2021 của
Sở Nội vụ về việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND
huyện; UBND các xã triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
1. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn
vị (nếu chưa xây dựng); rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung Quy chế
thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của
cơ quan, đơn vị.
2. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền;
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
3. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo
quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.
4. Rà soát và thực hiện việc phân công người đứng đầu phụ trách công tác
dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân
chủ trong các cơ quan, đơn vị.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ
tục hành chính.
7. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện dân chủ
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ
Chính trị).
8. Thực hiện tốt dân chủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giải quyết và xử lý kịp thời các ý
kiến, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tổ cáo của người dân.
9. Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện dân chủ
trong cơ quan, đơn vị.
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10. Ngoài các nội dung trên Ủy ban nhân dân các xã thực hiện tốt dân chủ
ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Kết
luận 120- KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh số
34/2007/PLUBTVQH khóa 11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thực hiện pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các
xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; NV (Ngự), Pt 03b.
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