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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quý I/2021
và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT
đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SNN ngày 01/3/2021 về thực hiện Quy chế dân
chủ năm 2021; Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 02/3/2021 về kiểm tra việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Công văn số 307/SNN-TT ngày
02/2/2021 triển khai thực hiện quy chế dân chủ quý I/2021.
- Ngày 26/01/2021 trên cơ sở thống nhất giữa Giám đốc sở và Chủ tịch
Công đoàn Văn phòng Sở; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị cán
bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở (theo Giấy mời số 15/GM-SNN ngày
20/01/2021). Thông qua hội nghị công chức đã xây dựng nghị quyết thực hiện
trong năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa Thủ trưởng đơn vị và
Chủ tịch công đoàn.
2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
2.1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo
của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Quy chế DCCS
- Sở đã xây dựng kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 26/02/2021 về thực hiện
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán
bộ, Nhân dân.
- Quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà
nước về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở thông qua các buổi họp chi bộ,
giao ban hàng tháng. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ
Chính trị khóa XI; Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/ 2015 của
Chính phủ và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 217,
218 của Bộ Chính trị; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng
trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và
Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân
dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán
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bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Luật Tiếp cận thông tin và Nghị quyết số
13/2018/NQ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ.
- Tổ chức học tập và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập
và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề
năm 2021. Phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua lập thành tích
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành công Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với công tác biểu dương, khen thưởng tạo sự
phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Chung sức,
chung lòng xây dựng nông thôn mới” theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và với vai
trò cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới
tỉnh.
2.2. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ và các quy
chế, quy định có liên quan
Thực hiện rà soát việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong toàn
ngành. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở rà soát
các quy chế, quy định có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
hiện nay không còn phù hợp nữa và sửa đổi, bổ sung như: Quy chế chi tiêu nội
bộ; Quy định về công tác quản lý tài sản; Quy định về phân công, điều động,
luân chuyển công tác; Quy chế tiếp công dân; Quy tắc về văn hóa ứng xử của
cán bộ, viên chức, lao động; quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng, chính quyền
và các tổ chức đoàn thể; …
- Ban Giám đốc Sở đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban
Giám đốc cho phù hợp và xác định rõ hơn các mối quan hệ, phối hợp trong chỉ
đạo điều hành đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc
điều hành, bổ sung quy chế làm việc, chấn chỉnh lề lối làm việc và sắp xếp, phân
công lại nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu; Duy trì nề nếp chế độ
giao ban hàng tháng.
2.3. Việc thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính, giải quyết công việc với các tổ chức, công dân
- Sở đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-SNN ngày 08/01/2021 thực hiện
cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 03/3/2021 thực
hiện việc kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm
2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở; Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 24/02/2021
thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT.
- Công văn số 433/SNN-VP ngày 22/2/2021 đăng ký cam kết trách
nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách hành
chính năm 2021; Công văn số 195/SNN-VP ngày 21/2/2021 kiểm tra, rà soát,
bổ sung thông tin tài khoản thanh toán trực tuyến DVCTT mức độ 3,4 của Sở;
Công văn số 43/SNN-VP ngày 07/1/2021 triển khai đăng ký kế hoạch rà soát,
đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.
- Giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân nhanh gọn, không gây
phiền hà, kéo dài; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
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được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào sai
phạm trong quá trình tiếp nhận và xử lý các thủ tục, hồ sơ hành chính.
- Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước theo Nghị định số
130/2005/NĐ-CP và thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; tổ chức
thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính trong
việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan
luôn được Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc trên tất cả các hoạt động của Sở
Nông nghiệp và PTNT; việc quản lý, thu, chi tài chính được thực hiện nghiêm
túc đúng chế độ, chính sách và được công khai theo quy định.
- Các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành đã triển khai và tiếp tục duy
trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong
lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
Hiện nay, trong toàn ngành chưa phát hiện trường hợp cá nhân có hành vi
hạch sách gây khó khăn phiền hà cho dân và cửa quyền, tham ô lãng phí của
công, vi phạm pháp luật.
2.4. Kết quả thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị
- Thực hiện công khai các nội dung để cán bộ, công chức biết
+ Tổ chức công khai, niêm yết các dự toán, dự án, quyết toán ngân sách
được Nhà nước giao quản lý được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
Hình thức công khai: Niêm yết tại bảng niêm yết của đơn vị.
+ Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị được thực hiện
theo quy trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Hình thức công khai: niêm yết tại bảng thông báo của cơ quan văn phòng
Sở và các đơn vị và được Thông báo đến người đi học.
- Việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến các
nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ
+ Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của
Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; Kế hoạch công tác hàng năm;
phong trào thi đua của cơ quan; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức; bầu bổ nhiệm; thực hiện chế độ, chính sách; các nội
quy, quy chế của cơ quan... được thực hiện thông qua lồng ghép trong các cuộc
họp chi bộ, họp cơ quan để các đảng viên, công chức, viên chức tham gia ý kiến.
Số lượng ý kiến góp ý thống nhất 100%.
+ Thực hiện việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày
02/3/2021 Sở đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong đơn vị
với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Ngày
03/3/2021 Hội nghị mở rộng lấy ý kiến của Thủ trưởng các đơn vị trong toàn
ngành về việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
- Việc phát huy vai trò giám sát của cán bộ, công chức, viên chức đối
với các nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ
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Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kế
hoạch công tác hàng năm của đơn vị; Sử dụng kinh phí hoạt động, chế độ quản
lý và sử dụng tài sản của cơ quan; Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan;
thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ,
công chức, viên chức...Những nội dung này đã được Lãnh đạo tạo điều kiện để
cán bộ, công chức giám sát thông qua bảng niêm yết công khai tại đơn vị, đồng
thời công khai trên trang thông tin nội bộ.
2.5. Vai trò của đoàn thể chính trị, xã hội; Ban Thanh tra nhân dân
trong việc thực hiện Quy chế dân chủ
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo các đơn vị trong Ngành
luôn giữ mối quan hệ tốt và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn, Đoàn
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động có kết quả. Các tổ chức đoàn thể
chính trị, xã hội và Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy tốt nhiệm vụ, cùng với
chính quyền thực hiện tốt vai trò giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở
từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt là giám sát việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 27CT-TU, ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn
chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức,
viên chức; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày
15/8/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham những, lãng phí.
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở trong thời gian tới:
1. Tiếp tục thực hiện những nội dung quy định tại 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;
2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương
của Đảng, quy định của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán
bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để biết và thực hiện.
3. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là
người đứng đầu đối với việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở đơn vị. Nâng cao
chất lượng việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ
tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Làm tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, cơ quan theo quy định. Thực hiện công tác tiếp công dân đầy đủ,
đúng quy định; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư của công dân ngay từ
cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.
4. Thực hiện công khai các nội dung để cán bộ, công chức biết theo Điều
7 và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến các nội dung theo
Điều 9 Nghị định 04 của Chính phủ.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và phát
huy vai trò giám sát của các tổ chức Đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong
việc thực thiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị.
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6. Các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế
dân chủ cơ sở của đơn vị; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy
chế, quy định có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
7. Xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại năm 2020.
Trên đây là kết quả thực hiện Quy chế dân chủ Quý I/2021 và nhiệm vụ
Quý II/2021 của Sở, báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Thường trực Đảng ủy Sở;
- Lưu VT, TT.Thu (04b)
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