TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Để đánh giá tình hình sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày
18/02/1998, của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở ” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy
triển khai kế hoạch tổng kết như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Đánh giá thực chất tình hình việc triển khai các quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW, gắn với các chủ trương
của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; những kết quả đạt được,
ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.
2. Qua tổng kết phải rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác
chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp sát với yêu cầu, thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị nhằm tăng cường vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của các tổ chức trong
hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu
quả Chỉ thị số 30-CT/TW trong thời gian tới.
Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở;
bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của kế hoạch đề
ra.
II. NỘI DUNG TỒNG KẾT
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 30CT/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở trong các tổ chức chính trị và Nhân dân; nhận thức, trách nhiệm của
các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng và thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở.
1.2. Việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị và
các văn bản của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở đơn vị; việc xây dựng và
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bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy ước thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở, hương ước, thôn, bản, tổ dân phố...
1.3. Vai trò, trách nhiệm, sự phối họp trong công tác lãnh đạo và tổ chức
thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội.
1.4. Công tác thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ và xây dựng các
chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.
1.5. Công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ờ cơ sở trong các loại hình
2.1 Đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong
các khu vực: xã, phường, thị trấn; trong hoạt động các cơ quan; các loại hình
doanh nghiệp; các loại hình mới (nếu có); những chuyển biến sau khi triển khai
thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 05/4/2007 của ủy ban
Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở.
2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc
thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng
và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị khóa XI, khóa XII về học tập làm theo Bác; các cuộc vận động, phong trào thi
đua yêu nước; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,
tổ cáo; tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền ...
2.3. Hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong phát huy
quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra, giảm sá t” để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
3. Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kính nghiệm
3.1.
Những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai
và thực hiện Chỉ thị, các kết luận cùa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Pháp lệnh của
UBTVQH, các Nghị định của Chính phủ và các quy chế, quy định, quy ước,
hương ước thực hiện dân chủ trong các loại hình ở cơ sở; việc mở rộng dân chủ,
phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và
hệ thống chính trị.
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3.2. Phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là nhận
thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và của người đứng đầu về xây
dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Nêu rõ những khó khăn, hạn chế về cơ chế,
chính sách, phương tiện, điều kiện làm việc, trình độ và năng lực triển khai, tổ
chức thực hiện.
3.3. Những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện
quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.
4. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
30-CT/TW
4.1. Xác định rõ phương hướng cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.
4.2. Những nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 30CT/TW trong thời gian tới; mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân
dân ở các loại hình cơ sở, gắn với phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm ổn định an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
5. Kiến nghị, đề xuất
Kiến nghị, đề xuất những vấn đề mới đặt ra về lý luận và thực tiễn cần
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách cửa Đảng, Nhà nước, của
tỉnh nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự
đồng thuận, và sức mạnh khối đoàn kết toàn dân để xây dựng và phát triển toàn
diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔNG KÉT
1. Hình thức
- Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Đảng đoàn, BCS Đảng, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tùy theo tình hình cụ thể để quyết định hình
thức, tổ chức tổng kết (bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị) và hướng dẫn tổng kết
bằng hội nghị ở cấp cơ sở đảm bảo thực chất và hiệu quả, gắn với công tác thi đua,
khen thưởng.
- Chọn điểm chỉ đạo tổ chức tổng két ở các loại hình cơ sở, rút kinh nghiệm
và tiến hành tổng kết ở diện rộng.
2. Thời gian
2.1. Cấp cơ sở: Tiến hành tổng kết theo hướng dẫn, chỉ đạo của huyện ủy,
thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và hoàn thành việc tổng kết trước
ngày 30/6/2018.

4

2.2. Cấp huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, BCS
Đảng, hoàn thành tổng kết trước ngày 30/7/2018.
2.3. Cấp tỉnh: Hoàn thành tổng kết trong tháng 8 năm 2018.
IV. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Đảng đoàn, Ban
cán sự Đảng và các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm
túc kế hoạch này. Báo cáo tổng kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân
vận Tỉnh ủy) trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện
QCDC ở cơ sở tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổng kết ở các địa phương, đơn vị bảo
đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian quy định; tổng họp báo
cáo Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện kế hoạch này ở các cấp và phổi
họp với các ban, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết cấp
tỉnh./.
Nơi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- BCĐ TW về thực hiện QCDC ở cơ sở (b/c),
- Ban Dân vân Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở Nội vụ,
- BTV Đoan TNCSHCM tỉnh,
- BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- BCĐ QCDC các huyện, thị, thành phố, ĐUTT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

vụ

