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Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng  

đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ 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 triển khai 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã bám sát 

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, trên 

cơ sở Kế hoạch số 20-KH/BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế 

dân chủ (QCDC) cơ sở ngày 09/3/2020 thực hiện QCDC cơ sở năm 2020 đơn vị đã cụ 

thể hóa ban hành kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 09/3/2020 để triển khai thực hiện 

quy chế QCDC cơ sở năm 2020 trong cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế 

của Sở. 

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở 

Cấp ủy Chi bộ, ban lãnh đạo Sở và Ban thanh tra nhân dân cơ quan luôn quan 

tâm chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 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”. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-2019 và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp Covid-2019 theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Sở KH&CN đã kịp thời ban hành 

Kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 29/4/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa 

học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an 

sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 và Công 
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văn số 183 /SKHCN-VP ngày 16/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19; Công văn số 323/SKHCN-VP ngày 24/4/2020 V/v triển khai 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng thời gắn việc thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các 

phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện giải 

quyết các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

1.3. Công tác quán triệt, tuyên truyền 

Thường xuyên phối hợp chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền các văn bản như: 

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia ngày 14/6/2019; 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; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống tác 

hại rượu, bia; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị 

Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 05/CT-

TTg  ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg  ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Coro gây ra;  Hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế đúng cách, phòng bệnh an 

toàn và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cuộc họp chi bộ, họp giao ban hàng 

tháng; Chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây 

dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Sở KH&CN,.... 

Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

QCDC trong cơ quan. Đồng thời gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với Luật cán bộ 

công chức, Luật viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải 

cách hành chính, công khai dân chủ trong thực hiện các chủ trương chính sách của 

Đảng và Nhà nước; Lấy ý kiến của các tổ chức, đoàn thể về các chương trình, dự án, 

hoạt động lớn của cơ quan; phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức và 

người lao động.  

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các 

văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Sở KH&CN đã thành lập Ban Chỉ đạo thực 

hiện QCDC cơ sở và thường xuyên duy trì, kiện toàn lại Ban chỉ đạo khi có sự thay 

đổi về nhân sự tại Quyết định số 33/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2020 về việc kiện toàn 
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Ban chỉ đạo QCDC cơ sở. Qua đó công tác quán triệt, triển khai chủ trương chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ đã kịp 

thời, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị được 

thực hiện thường xuyên. Việc chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với việc thực hiện nguyên 

tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

đã xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Trong 6 

tháng đầu năm 2020, cơ quan cũng đã tham mưu thực hiện việc họp xét tặng Giấy 

khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai 

đoạn 2015-2020 và xét tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân các sở ban ngành trên địa 

bàn tỉnh có đóng góp cho sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn trong thời 

gian qua,  

Nhìn chung hầu hết đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan đã nâng cao 

nhận thức về việc thực hiện QCDC trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% 

đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được tham dự, đóng góp ý kiến 

trong các hội nghị hội nghị của cơ quan, đơn vị. Qua đó phát huy quyền làm chủ của 

cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

3. Hoạt động giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cấp ủy chi bộ đã ban hành kế hoạch số 19-

KH/CBSKHCN, ngày 18/3/2020 về Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 

chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến 

cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì 

lợi ích chung trong các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh” và 

thường xuyên thực hiện theo dõi kiểm tra, giám sát tại chi bộ, việc giám sát thông qua 

các hoạt động tập hợp ý kiến, kiến nghị tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân,…. để từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều 

hành và thực thi nhiệm vụ, kịp thời có văn bản kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền xem xét giải quyết và giám sát việc giải quyết đó. Tại cơ quan, đơn vị hoạt 

động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân cũng góp phần quan trọng trong việc giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước của, 

đảng viên, công chức, viên chức. Đối với những trường hợp gây bức xúc hay vi phạm 

quyền và nghĩa vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sẽ cử cán bộ, công 

chức có chuyên môn trực tiếp tìm hiểu vụ việc, gặp gỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan để xem xét, giải quyết.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở 

thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện QCDC, rà soát, sửa đổi, ban hành QCDC để phù 

hợp yêu cầu thực tế; quán triệt, tuyên truyền các văn bản quy định, cụ thể hóa việc 
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thực hiện QCDC. Xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC ngay từ đầu năm (Kế hoạch số 

04/KH-SKHCN ngày 09/3/2020) để thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 có hiệu quả 

cao nhất; Để thực hiện tốt QCDC, đầu năm 2020 lãnh đạo cơ quan đã quán triệt việc 

thực hiện tốt Quy chế làm việc tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động; 

nắm rõ yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị trí làm việc. 

Tổ chức thực hiện QCDC theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Các nội dung liên 

quan giữa Lãnh đạo cơ quan với Công đoàn cơ sở và giữa Lãnh đạo cơ quan với công 

chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng quy định. 

 Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo việc triển khai thực hiện, công khai chủ trương chính 

sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan theo quy định pháp 

luật; kế hoạch công tác hàng năm; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, khen 

thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức và người lao động; nội quy, quy chế làm việc cơ quan,... Công 

khai số công chức được đề nghị nâng lương thường xuyên.  

Thực hiện tốt các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và trong mối quan hệ 

với cá nhân, tổ chức; trong việc cải cách thủ tục hành chính; công khai dân chủ, nhất 

là công khai tài chính, chi tiêu nội bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ trong cơ quan, gắn với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Ban Thanh tra nhân dân tích cực hoạt động trong việc giám sát kết quả thực 

hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, trong đó tập trung vào các nội dung 

trọng tâm như: Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan; trách nhiệm của công chức, viên 

chức và người lao động; những việc công chức, viên chức và người lao động phải 

được biết như chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ 

của cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm; kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, 

khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch..... 

Xây dựng thực hiện QCDC gắn liền với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

các phòng chuyên môn, đơn vị và từng công chức, viên chức và người lao động. Mọi 

vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ quan đều được công khai dân chủ. Tạo nên 

tính dân chủ, minh bạch, có sự phối hợp chặt hơn trong quan hệ công tác giữa các 

phòng chuyên môn, đơn vị, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân người lao 

động.  

 Thực hiện chế độ công khai tài chính trong việc thực hiện kinh phí triển khai 

các đề tài, dự án theo qui định của Nhà nước; kinh phí tự chủ theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính. Công khai 

các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, công chức 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=130/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


5 

 

  

hàng năm; Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, các 

đề tài, dự án, công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên 

chuyển, điều động, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác. Công 

khai việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện 

hành. Công khai tiêu chuẩn thi đua, tiêu chuẩn xếp loại thu nhập tăng thêm hàng 

năm.... 

Tiếp tục duy trì hòm thư góp ý để công chức, viên chức, người lao động kịp thời 

phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc, cũng như góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Việc thực hiện QCDC tại cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2020, đã đạt được 

những kết quả nhất định; những kết quả đó tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, cũng như trong hệ thống chính trị của đơn vị. Nêu cao vai trò lãnh đạo của 

Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm trước mọi công việc và quyết định của 

mình; phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của mỗi công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy được 

vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần quan 

trọng trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Tuy nhiên, qua thực hiện cũng còn một số tồn tại như vai trò chủ động tự giác 

của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan còn hạn chế, có biểu hiện 

còn thụ động, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cùng tham 

gia với lãnh đạo Sở để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ quan. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

     Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC trong năm 2020 và chú trọng thực hiện những 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động 

(CCVCNLĐ), tăng cường trách nhiệm của CCVCNLĐ, tạo sự đồng thuận cao trong 

việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục 

nâng cao chất lượng thực hiện QCDC cơ sở về mọi mặt, gắn việc thực hiện QCDC ở 

cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng 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  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.  

2. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan; quán triệt các phòng 

chuyên môn, đơn vị triển khai thực hiện QCDC cơ sở có hiệu quả. Lấy tiêu chí hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ để đánh giá mức độ thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở ở mỗi phòng, bộ phận. 
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3. Nâng cao hiệu quả xử lý công việc, áp dụng có hiệu quả hệ thống thông tin 

điện tử; áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan. 

4. Công khai các hoạt động của cơ quan theo quy định của quy chế và pháp luật. 

Đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ, tài chính, giải quyết chế độ nâng bậc lương, 

đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá chất lượng công chức, viên 

chức,…theo quy định.  

5. Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho CCVCNLĐ theo quy định của 

Nhà nước. Tiếp tục tổ chức cho CCVC NLĐ trong cơ quan tham gia rà soát, điều 

chỉnh các quy chế nội bộ đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị.  

6. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực 

hiện QCDC cơ quan, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, 

làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo Sở những biện pháp tích cực nhằm 

ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 về công tác QCDC của Sở KH&CN./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(tthai). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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