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     THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
BCĐ THỰC HIỆN QUY CHẾ  

         DÂN CHỦ CƠ SỞ 

                       * 

           Số  01 -  CV/BCĐ 
V/v thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  

và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức,  

viên chức, người lao động năm 2021 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    TP. Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 
 

 

    

                    Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân Thành phố; 

          - Liên đoàn Lao động Thành phố; 

          - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

                             

Năm 2020, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, tạo được sự đồng thuận trong nhận thức, hành động 

của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; 

góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị từ Thành phố đến cơ sở vững mạnh. Tuy vậy, qua theo dõi, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số địa phương, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chỉ đạo; việc tổ chức hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu năm còn hình thức, chủ yếu là 

triển khai và thảo luận nhiều về nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị 

mình, chưa đảm bảo quy trình, quy định; có nơi còn thiếu dân chủ, mất đoàn kết 

nội bộ. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ 

sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát 

huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố yêu cầu các địa phương, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 120-

KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 

05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện 

dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập”, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ “quy định chi 

tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

tại nơi làm việc”; Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ 

tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”; Quy định số 63-QĐ/Th.U, ngày 
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01/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy “Quy định chuẩn mực đạo đức cán 

bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang”. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

UBND các phường, xã thực hiện hiệu quả nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29-CT/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ”Về 

đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền” và Quy chế đối 

thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành 

phố và nhân dân trên địa bàn của Ban Thường vụ Thành ủy. 

3. Liên đoàn Lao động tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cơ 

sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã 

thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; các 

doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 về 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động năm 2021.  

4. Cấp ủy Đảng các cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn phối hợp với tổ 

chức Công đoàn đánh giá tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 

2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định (hoàn 

thành trước ngày 30 tháng 01 năm 2021). 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của 

Thành phố theo nhiệm vụ được phân công, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, giám 

sát các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Ban chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thành phố (qua Ban Dân vận Thành ủy) để tổng 

hợp kết quả. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ và các tổ chức, cá 

nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- TT BCĐ Quy chế DCCS Tỉnh 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ, LĐLĐ Tỉnh     B/C; 

- TT Thành ủy; TT HĐND Th.Phố 

- Như kính gửi; 

- BCĐDCCS thành phố; 
- Các Ban, UBKT, VP Th. uỷ, TTBDCT Th. phố; 

- UBMTTQ, các đoàn thể Thành phố; 

- Lưu. 

  PHÓ BÍ THƢ 

   kiêm 

       TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

(đã ký) 

 

 

       Lƣơng Quốc Tuấn 
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