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KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-PGDĐT ngày 11/01/2018 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Châu Đức ban hành Quy chế thực hiện dân chủ hoạt động cơ quan
Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức xây dựng Kế hoạch thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo
tinh thần nội dung Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái
độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc; tạo
bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị nhằm
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công
vụ, đạo đức nghề nghiệp) có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức,
tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các qui định trong hoạt động công
vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công
chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu;
2. Yêu cầu
- Hiệu trưởng các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và
các văn bản hướng dẫn thi hành, báo cáo đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực,
đúng pháp luật.
- Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với Luật công chức; Luật
viên chức; các quy định về những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
1. Đối tượng
- Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Công chức, viên chức và người lao động trong các trường Mầm non, Tiểu
học, Trung học cơ sở.
2. Nội dung

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong việc thực
hiện QCDC theo tinh thần nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày
20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015.
- Việc thực hiện Quy chế dân chủ được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm,
chỉ đạo thực hiện; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung thực hiện quy chế dân chủ
cơ sở.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực
hiện QCDC.
- Việc thực hiện Quy chế làm việc; quản lý tổ chức, xây dựng biên chế; bố trí,
sử dụng; phân công nhiệm vụ.
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện; duy trì việc tổ chức cuộc
họp định kỳ, sơ kết, tổng kết, phát huy vai trò của CĐCS trong việc giám sát thực
hiện Hội nghị CCVC.
- Thực hiện kịp thời đúng quy định việc công khai, minh bạch các hoạt động
của cơ quan, đơn vị hình thức công khai các nội dung theo quy chế dân chủ.
- Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi
cho CCVC và người lao động.
- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đúng theo quy định.
3. Thời gian thực hiện: Năm 2021
4. Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp với tổ chức đoàn thể rà soát, sửa đổi,
bổ sung, xây dựng mới QCDC, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra,
giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ các đơn vị khi cần thiết.
Trên cơ sở Kế hoạch này các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
phù hợp với thực tế của đơn vị./.
Nơi nhận :
- Ban chỉ đạo QCDC huyện(để b/c);
- UBND huyện (để b/c);
- Phòng Nội vụ (ph/h);
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc (th/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT,TCCB.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phòng Giáo dục và Đào tạo
12-01-2021 08:53:42 +07:00

Lê Thanh Kính

