TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 118-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Pleiku, ngày 06 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
___
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây
dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4
năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình
hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 07-CT/TU) như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Đánh giá kết quả 10 năm quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU
và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở; làm
rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm
trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2- Đề xuất những nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07CT/TU, qua đó mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh
vực của đời sống xã hội ở đơn vị, địa phương trong thời gian tới.
3- Việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU phải tiến
hành từ cơ sở đến tỉnh, đảm bảo tiến độ, đúng mục đích và nội dung kế hoạch,
tránh hình thức và làm lướt.
II- Nội dung tổng kết (có đề cương kèm theo)
1- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị
07-CT/TU, Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày
07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao
chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (gọi tắt là
Chương trình 12-CTr/TU) và các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực
hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến; sự
chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân
về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2- Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đi
sâu phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
trong việc thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng,
nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU trong thời gian tới;
kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung, giải pháp
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nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự
đồng thuận xã hội và đoàn kết toàn dân.
III- Phương thức tổng kết, thời gian thư ̣c hiêṇ
1- Phương thức tổng kết: Bằng văn bản.
2- Thời gian thực hiên:
̣ Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU
ở cấp cơ sở (các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn) tiến hành
trước ngày 20 tháng 6 năm 2018; ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiến hành tổng kết trước ngày 01 tháng 8
năm 2018; tỉnh tổ chức tổng kết vào cuối tháng 8 năm 2018.
IV- Tổ chức thực hiện
1- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU và gửi báo cáo
tổng kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).
2- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
và các ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch khảo sát điểm tại các địa
phương, đơn vị gồm: Krông Pa, Đak Pơ, Ia Grai, Công an tỉnh, Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Bưu điện tỉnh;
đồng thời, xây dựng Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU trên địa bàn tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện
ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện
Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Dân vận Trung ương, Cơ quan thường
trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai,
- Bưu điện tỉnh,
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
đã ký

Châu Ngọc Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU
(kèm theo Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06 tháng 3 năm 2018)
____
Phần thứ nhất
tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU
I- Đặc điểm, tình hình chung của địa phương, đơn vị, những thuận lợi, khó
khăn tác động đến việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
II- Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị
1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
- Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU gắn với quán triệt, thực hiện Chương trình
12-CTr/TU và các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng, thực hiện quy chế
dân chủ ở các loại hình cơ sở tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Việc cụ thể hóa thực hiện nội dung Chỉ thị 07-CT/TU, Chương trình
12-CTr/TU, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi
tắt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11) và các Nghị định số 60/2013/NĐ-CP,
ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về triển khai thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở tại nơi làm việc (gọi tắt là Nghị định 60/2013/NĐ-CP); Nghị định số
04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ
trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là
Nghị định 04/2015/NĐ-CP) ở địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.
- Đánh giá chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành,
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở.
2- Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết
thực hiện chỉ thị, chương trình, pháp lệnh, nghị định theo hệ thống ngành dọc.
- Vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp trong việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục về thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở; phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động
nhân dân tham gia góp ý vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; tham gia bầu cử, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh theo quy định.
3- Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
- Công tác tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch,
sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quy
chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
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- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; xây dựng các mô hình,
điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
III- Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở
1- Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường,
thị trấn (theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11)
- Đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung nêu trong Pháp lệnh
34/2007/PL-UBTVQH11; trong đó, chú trọng đến vấn đề công khai, việc huy
động sức dân; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; việc bầu
trưởng thôn, tổ dân phố…
- Đánh giá thực chất, đầy đủ kết quả thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; công
tác tiếp dân. Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân; công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành
chính; kết quả hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng, ban thanh tra
nhân dân ở xã, phường, thị trấn, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ tự quản khác của nhân
dân ở cơ sở.
- Những kết quả nổi bật, mô hình tốt, cách làm hiệu quả.
- Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở xã,
phường, thị trấn.
- Tác động của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với sự phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, chính quyền
trong sạch, vững mạnh; giải quyết việc làm; xây dựng nông thôn mới; giảm
nghèo bền vững; ổn định chính trị ở địa bàn nông thôn, xã, phường, thị trấn.
2- Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động
của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị
định 04/2015/NĐ-CP)
- Đánh giá về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
- Việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cụ thể
hóa việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; gắn với cải cách hành
chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
- Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, đối thoại với cán bộ, công
chức, viên chức; kết quả thực hiện cam kết giữa thủ trưởng cơ quan và cán bộ,
công chức; vai trò của ban thanh tra nhân dân, của các tổ chức đoàn thể trong
việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị.
- Kết quả việc tổ chức tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết các vấn
đề bức xúc; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
- Đánh giá tác động tích cực của việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với
việc xây dựng cơ quan, đơn vị; đối với việc thay đổi lề lối, tác phong làm việc
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
- Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
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3- Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm
việc (theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP)
- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp; nhất là
việc thực hiện các quy định về công khai thu, chi tài chính, chế độ chính sách,
tiền lương, tiền thưởng; khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động.
- Kết quả ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao
động tập thể ngành.
- Kết quả thực hiện các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, về tổ chức
hội nghị người lao động.
- Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị của người lao động tại nơi làm việc.
- Đánh giá về hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban
thanh tra nhân dân trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy
quyền làm chủ của người lao động.
- Những tác động tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến
phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp.
- Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
IV- Đánh giá chung
1- Ưu điểm
2- Tồn tại, hạn chế
3- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
4- Bài học kinh nghiệm
Phần thứ hai
nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
I- Nhiệm vụ và giải pháp
Căn cứ vào kết quả thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU thời gian qua và những
yêu cầu của thời kỳ mới để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với tình hình
thực tế của địa phương, đơn vị, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TU
trong thời gian tới.
II- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
______
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU
(kèm theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU)

___
I- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra
- Số lượng văn bản chỉ đạo của địa phương, đơn vị trong 10 năm.
- Kết quả kiểm tra trong 10 năm:
Số đoàn kiểm tra:…………….. ; số đơn vị được kiểm tra:…………
- Số hội nghị về Quy chế dân chủ:…..; trong đó: Tổ chức riêng:…….;
lồng ghép:…….
- Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo:…………..triệu đồng/năm.
- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn về Quy chế dân chủ:…… lớp; … người dự.
- Số lượng các mô hình, điển hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở địa phương,
đơn vị.
II- Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
1- Đối với xã, phường, thị trấn
- Số lượng xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế tiếp xúc, đối thoại
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.
- Số hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp.
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Số kinh phí huy động sức dân trong 10 năm:………. đồng.
- Số điểm nóng, vụ việc phức tạp:………………………
- Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2017: Tốt…; khá…; trung bình…; yếu…
2- Đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức:…….%.
- Tỷ lệ cơ quan nhà nước thực hiện “một cửa điện tử liên thông”…..%.
- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo:………….. đơn. Trong đó, có.....
đơn khiếu nại, ..... đơn tố cáo, .... đơn phản ánh, kiến nghị.
+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết........................... đơn.
+ Đã giải quyết……… đơn (….%).
- Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2017: Tốt…; khá…; trung bình…; yếu…
3- Đối với các loại hình doanh nghiệp
- Tổng số doanh nghiệp(1); tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng; tỷ lệ doanh
nghiệp có tổ chức công đoàn.
- Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động:…..%.
- Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc:….%.
- Tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng đủ 3 quy chế (quy chế dân chủ; quy chế tổ
chức hội nghị người lao động; quy chế đối thoại): ….%.
- Số vụ đình công: …..vụ.
___
Doanh nghiệp: Thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2013 của
Chính phủ về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
(1)

