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                KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền năm 2023 

 

Căn cứ Văn bản số 325-BC/TU ngày 09 tháng 12 năm 2022 báo cáo tổng 

kết công tác dân vận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 

Văn bản số 59-BC/BCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2022 báo cáo kết quả thực hiện 

Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; Hướng dẫn số 02/HD-BDVTU ngày 06 tháng 

10 năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở, dân vận chính quyền năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng; dự báo kịp thời diễn 

biến tư tưởng, chính trị, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người 

lao động, phụ huynh và học sinh. 

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính 

quyền.  

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo 

trong xây dựng cơ quan, đơn vị”. Xây dựng mô hình thực hiện công tác dân vận 

chính quyền (mô hình của tập thể và cá nhân). Thực hiện đánh giá công tác dân 

vận theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn 

vị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, đưa Phong trào phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong mỗi 

cơ quan, đơn vị trường học. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền và quy chế dân 

chủ ở cơ sở. 

- Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo 

trong xây dựng cơ quan, đơn vị”. Xây dựng mô hình thực hiện công tác dân vận 

chính quyền (mô hình của tập thể và cá nhân), phát hiện, xây dựng và nhân rộng 

điển hình tiên tiến trong Phong trào “Dân vận khéo”. 
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II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ, toàn diện các quan điểm 

chỉ đạo của Chỉ thị số 30-CT/TW và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XI); Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội mới thông qua, gắn việc 

thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 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 hoá" trong nội bộ và Nghị 

quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận trong tình hình mới”. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 456-QĐ/TU ngày 

19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 

12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, chính quyền; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 08/10/2018 của 

Tỉnh ủy về “Phát  triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 

2018-2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 

06/12/2021 về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây 

dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022; Công văn số 2361/SGDĐT-TCHC 

ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân 

vận trong đơn vị sự nghiệp trong tình hình mới. 

3. Triển khai hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở: Tiếp tục lãnh đạo đơn vị 

phối hợp với Công đoàn các cấp thường xuyên phổ biến, quán triệt và chỉ đạo 

thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 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; Thông tư số 36/2017/BGDĐT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công 

khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập và 

các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở GDĐT, ... nhằm nâng cao ý 

thức trách nhiệm, phong cách phục vụ người dân của người đứng đầu, của lãnh 

đạo và của từng cá nhân trong đơn vị, trường học. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

các nội dung của Quy chế dân chủ cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế của 

các đơn vị; thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế đã xây dựng. Tham mưu, chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác vận động cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động giải 
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quyết các mâu thuẫn trong nội bộ. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa thủ 

trưởng với công đoàn viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để xử 

lý, giải quyết phù hợp.  

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp và Đề án “Văn hóa công vụ” (theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

5. Thực hiện đăng ký và triển khai mô hình dân vận khéo theo hướng dẫn 

số 2279/HD-SGDĐT ngày 14/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 

2025 và Thực hiện đánh giá công tác dân vận theo Quyết định số 2379/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

6. Tăng cường giám sát công tác tiếp dân, xử lý kịp thời đơn khiếu nại tố 

cáo để hạn chế đơn vượt cấp, khiếu kiện đông người và kéo dài. Tiếp tục củng 

cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của người lao 

động, của Ban Thanh tra nhân dân. 

7. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn 

và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Quan 

tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, 

kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 

của Bộ Chính trị về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 

18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai 

trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiểm tra việc triển khai 

thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận 

trong tình mới. 

9. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch TTHC theo quy định, tạo 

môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện các 

TTHC. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thái độ, hành vi vi phạm dân chủ. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo và những nguyện vọng chính đáng của cán bộ quản lý, 

giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ 

phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ kiểm tra tình tình thực hiện 

công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở. 
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III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Quý I 

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở năm 2023. 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên 

chức, người lao động, phụ huynh và học sinh. 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký thực hiện chuyên mục “Dân 

vận khéo” năm 2023; phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 

2025. 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

và dân vận chính quyền năm 2023 tại các đơn vị; kiểm tra công tác chỉ đạo thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền của Phòng Giáo dục Đào 

tạo các huyện, thành phố, nắm tình hình thực hiện tại các trường trực thuộc 

phòng GDĐT. 

- Các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở và dân vận chính quyền năm 2023. 

2. Quý II 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên 

chức, người lao động, phụ huynh và học sinh. 

- Các đơn vị báo cáo 06 tháng đầu năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

và dân vận chính quyền năm 2023. 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

và dân vận chính quyền năm 2023 tại các đơn vị; kiểm tra công tác chỉ đạo thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền của Phòng Giáo dục Đào 

tạo các huyện, thành phố, nắm tình hình thực hiện tại các trường trực thuộc 

phòng GDĐT. 

3. Quý III 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên 

chức, người lao động, phụ huynh và học sinh. 

- Khảo sát, báo cáo việc thực hiện và nhân rộng các mô hình dân vận 

khéo tại một số đơn vị trực thuộc. 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

và dân vận chính quyền năm 2023 tại các đơn vị; kiểm tra công tác chỉ đạo thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền của Phòng Giáo dục Đào 

tạo các huyện, thành phố, nắm tình hình thực hiện tại các trường trực thuộc 

phòng GDĐT. 

4. Quý IV 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên 
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chức, người lao động, phụ huynh, sinh viên và học sinh. 

- Các đơn vị báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận 

chính quyền năm 2023; đánh giá công tác dân vận theo Quyết định số 2379/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

- Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân 

vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 tại các đơn vị, 

kiểm tra công tác chỉ đạo của các Phòng Giáo dục Đào tạo, nắm tình hình thực 

hiện tại các trường trực thuộc phòng GDĐT. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị, trường 

học trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung trên và tổng kết tình hình, 

kết quả thực hiện; nộp báo cáo 6 tháng trước ngày 02 tháng 6 và báo cáo năm 

trước ngày 25 tháng 11 về Phòng Tổ chức hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Giao Phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổng hợp 

kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở và phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của ngành 

giáo dục Lâm Đồng định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo đúng thời gian quy 

định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND Tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Công đoàn GD tỉnh; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Các đơn vị, các trường trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Quang Long 
  


		Hà Đỗ Thái
	2022-12-28T16:35:26+0700
	Signer's office
	Hà Đỗ Thái
	Signing document


		2022-12-28T16:38:00+0700


		2022-12-28T17:13:49+0700


		2022-12-28T17:13:49+0700


		2022-12-28T17:13:49+0700




