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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế làm việc của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

166/QĐ-BCĐ ngày 09/11/2018 của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ Sở Khoa học và 

Công nghệ.  

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở chịu trách 

nhệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu : VT, VP. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

( Đã ký) 
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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động 

 của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88 /QĐ- BCĐ  ngày 28  tháng  6 năm 2021  của 

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở KH&CN 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm 

việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 

hoạt động của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ. 

 2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan Sở KH&CN và các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo 

 1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua các phiên 

họp thường kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.  

2. Các thành viên Ban chỉ đạo đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm sự chủ 

động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện 

các nhiệm vụ của mình. 

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công 

việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

 BAN CHỈ ĐẠO VÀ CƠ CHẾ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP 

 

Điều 3. Chức năng của Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan Sở 

Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu giúp cấp ủy chi bộ chỉ đạo, triển 

khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và các văn kiện chỉ đạo của 

Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở trong cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ. 



Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ 

trong cơ quan Sở. 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức 

triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan đạt kết quả tốt. 

Chỉ đạo và phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn ngành tổ chức  hội nghị 

công chức, viên chức hàng năm. 

Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong việc xây dựng các nội quy, quy chế để 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện; thực hiện 

công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hiện cải cách hành chính và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức trong cơ quan. 

Phát huy vai trò của Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện 

kiểm tra, giám sát, thực hiện nội quy, quy chế, nghị quyết hội nghị công chức, viên 

chức và người lao động của cơ quan hàng năm. 

Điều 5. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng Ban chỉ đạo 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của BCĐ và kết quả 

xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi cơ quan. 

Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ 

đạo; quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo. 

Tiếp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 

của tỉnh. 

 Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ, kiểm tra công tác 

của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

2. Phó trưởng ban thường trực 

Có trách nhiệm giúp Trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động về dân 

chủ của Ban Chỉ đạo theo chương trình kế hoạch đề ra. Điều hành các hoạt động của 

Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng 

Ban phân công. 

Chỉ đạo thư ký soạn thảo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của 

BCĐ, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chỉ đạo. 

Chủ trì một số cuộc họp BCĐ khi được Trưởng Ban ủy quyền. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:  

3.1. Chủ tịch Công đoàn -  Phó Trưởng ban  

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo trong việc tổ chức tuyên truyền, 

triển khai, theo dõi và kiểm tra giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong Công đoàn 

ngành và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 



 3.2. Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên  

Là đầu mối chuẩn bị các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ký các thông báo kết luận, 

biên bản họp của Ban Chỉ đạo. 

Chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ, tổng 

hợp việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ 

đạo xây dựng các báo cáo về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan. 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo trong việc tổ chức tuyên truyền, 

triển khai, theo dõi và kiểm tra giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thi 

đua, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, thi tuyển viên chức, bổ nhiệm. Hàng quý có 

Báo cáo Trưởng ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. 

3.3. Chánh Thanh tra Sở - Ủy viên 

Thực hiện tham mưu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ 

cơ sở trong cơ quan, kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm về thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở cơ quan; báo cáo và kiến nghị Trưởng ban giải pháp xử lý, khắc phục. 

 3.4. Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản HCM - Ủy viên 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo trong việc tổ chức tuyên truyền, 

triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Ban 

Chấp hành Chi đoàn và toàn thể đoàn viên thanh niên của cơ quan.   

3.5. Tất cả các thành viên của Ban Chỉ đạo 

Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch do Trưởng ban chỉ đạo phân công. 

Thực hiện trách nhiệm vừa là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở tổ chức thực hiện thành nề nếp, thường xuyên và có hiệu quả Quy chế dân 

chủ ở cơ sở. 

Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm với Trưởng ban chỉ đạo về 

kết quả hoạt động của phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo. 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên ban 

chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

2. Ban Chỉ đạo họp theo định kỳ 6 tháng/kỳ, ngoài ra Trưởng ban có thể triệu 

tập các cuộc họp bất thường để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả, rút kinh nghiệm 

quá trình thực hiện Quy chế dân chủ, đề ra kế hoạch tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo giúp Trưởng ban theo dõi, điều hành chỉ đạo 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo lĩnh vực được phân công; có trách nhiệm 

theo dõi, đôn đốc cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện Quy chế 



dân chủ trong cơ quan. Khi có những khó khăn, vướng mắc các thành viên cần báo 

cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết những kiến nghị của cán bộ công chức. 

4. Thư ký Ban Chỉ đạo thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các thành 

viên Ban Chỉ đạo, đảm bảo cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả; Chủ động đề xuất 

các cuộc họp Ban Chỉ đạo thường kỳ, đột xuất; làm đầu mối tiếp nhận văn bản và các 

hình thức thông tin gửi đến Ban Chỉ đạo; dự thảo các báo cáo, hướng dẫn, tổng hợp số 

liệu, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong mỗi cuộc họp, Thư ký có 

trách nhiệm ghi biên bản đầy đủ và thông báo lại cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 7. Quan hệ công tác 

1. Quan hệ với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo chịu sự hướng dẫn, kiểm tra 

về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ, 

đảm bảo các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. 

2. Quan hệ với cấp ủy Đảng: Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt 

của cấp ủy Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bí thư chi bộ; làm việc theo chương 

trình, kế hoạch cụ thể. 

3. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn những vấn đề có 

liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc sở. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế này được triển khai, quán triệt đến tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo 

để phối hợp tổ chức thực hiện. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định 

của Quy chế này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh hoặc không phù 

hợp, các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 

cho việc tổ chức thực hiện quy chế có hiệu quả./. 
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