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Đồng Tháp, ngày 08tháng 4 năm 2021

KẾ OẠ
át uy iệu quả Quy c ế dâ c ủ cơ sở ăm 2021

Thực hiện Kế hoạch s 707/KH-BCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban
chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực
hiện và phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, Thư viện Tỉnh xây
dựng Kế hoạch phát huy hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 như
sau:
I.

ục đíc , yêu cầu

1.

ục đíc :

- Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động, nâng
cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính
trị, phẩm chất đạo đức, l i s ng, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm
việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của
đơn vị.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của công
chức, viên chức và người lao động; thực hiện t t các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm,
đột phá của đơn vị đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phải gắn liền với
việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của
cơ quan và của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan.
- Quy chế dân chủ cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề
nếp, có mô hình hay, cách làm mới, phát huy sức mạnh của toàn thể công chức,
viên chức và người lao động.
II.

i du g t

c iệ

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những quy định tại Nghị định s
0 201 NĐ-CP ngày 0 01 201 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.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện dân chủ trong phát triển sự
nghiệp của ngành, phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với
việc thực hiện Chỉ thị s 0 -CT TW, ngày 1
2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị
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quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm,
phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức
thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan và xem xét tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ
đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch khen thưởng.
III.

c iệ dâ c ủ tr

1. ối với ã

đ

ư việ

g

i b cơ qua
ỉ

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành hoạt
động về Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các kế
hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; kinh phí hoạt động năm, bao gồm
các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; tuyển
dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng
làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp
đồng làm việc của viên chức, thôi việc, nghỉ hưu đ i với viên chức; đi công tác
nước ngoài, giải quyết chế độ, đánh giá, xếp loại viên chức; kết quả khen thưởng,
xử lý kỷ luật viên chức.
- Tổ chức các cuộc họp giao ban tuần, tháng, tổng kết năm để đánh giá kết
quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan. Tổ chức hội nghị công chức, viên
chức và người lao động của cơ quan đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả,
tiến độ thời gian.
- Lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến phản ánh, kiến nghị của viên chức,
người lao động, ban thanh tra nhân dân. Thông báo công khai kết quả xử lý để
công chức, viên chức và người lao động biết; Thực hiện đúng quy định về công tác
tiếp công dân, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của bạn đọc.
- Ph i kết hợp hệ th ng chính trị trong cơ quan trong việc tạo môi trường,
điều kiện thuận lợi phát huy dân chủ, đấu tranh phòng ch ng tham nhũng, tiêu cực
thực hiện t t dân chủ trong hoạt động cơ quan.
2. ối với viên c ức và gười a đ

g

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế cơ quan; thực hành tiết kiệm,
ch ng lãng phí; thực hiện t t nghĩa vụ của VC-NLĐ và không vi phạm những điều
VC-NLĐ không được làm quy định tại Luật Viên chức, Luật Lao động.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo phụ trách trực tiếp và
trước Ban Giám đ c về việc thi hành nhiệm vụ của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình; thẳng thắn đóng góp ý
kiến để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, kế hoạch của cơ
quan khi được yêu cầu.
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- Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động của cơ quan.
3.

ữ g việc

ải cô g k ai để viên c ức và gười a đ

g biết

- Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến
nhiệm vụ, công việc của cơ quan.
- Kế hoạch, chương trình công tác năm, hàng quý, hàng tháng.
- Kinh phí hoạt động năm và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí
của cơ quan; tài sản, trang thiết bị của cơ quan.
- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, từ chức, miễn
nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm
việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của người lao động; đi công tác nước ngoài, giải
quyết chế độ, đánh giá, xếp loại viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ
hưu đ i với viên chức và người lao động; các đề án, dự án và xây dựng các văn
bản quy phạm pháp luật của cơ quan.
- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận; bản kê
khai tài sản, thu nhập hàng năm của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định
pháp luật.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, t cáo trong cơ quan.
- Các nội quy, quy chế của cơ quan; văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan
quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan.
- Hình thức công khai: thông báo trong cuộc họp, trên phần mềm quản lý
văn bản, trang thông tin điện tử của Thư viện, Bảng thông báo.
4. N ữ g việc viên c ức và gười a đ

g t am gia ý kiế

- Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà
nước liên quan đến công việc cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm, báo cáo sơ
kết, tổng kết của cơ quan.
- Tổ chức phong trào thi đua; các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề
l i làm việc; phòng, ch ng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, ch ng lãng phí.
- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; bổ
nhiệm viên chức.
- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của viên
chức và người lao động; các nội quy, quy chế của cơ quan.
5.

ữ g việc viên c ức và gười a đ

g t am gia giám sát, kiểm tra

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế
hoạch công tác hàng năm của cơ quan.
- Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử
dụng tài sản công của cơ quan; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan.
- Thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích
của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
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- Giải quyết khiếu nại, t cáo trong nội bộ cơ quan.
6. ối với các tổ c ức đ à t ể tr

gt

c iệ dâ c ủ

- Đ i với Ban Chấp hành Công đoàn Chủ động và phát huy t t vai trò trong
việc vận động công đoàn viên thực hiện hoàn thành t t chức trách, nhiệm vụ được
giao; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công chức,
viên chức, người lao động để Lãnh đạo Thư viện Tỉnh có biện pháp giải quyết, qua
đó tạo điều kiện t t nhất cho công chức, viên chức và người lao động trong thực
thực hiện nhiệm vụ.
- Đ i với Ban Chấp hành Chi đoàn Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương
thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của đoàn viên trong việc thực hiện dân chủ, nhất là công tác tuyển chọn, bồi
dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
- Đ i với Ban Thanh tra nhân dân Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát trong
việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản công; sử dụng kinh phí hoạt động,
sử dụng các qu ; thực hiện nội quy, quy chế, các chế độ chính sách đ i với công
chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.
IV. ổ c ức t

c iệ

- Đề nghị Chi ủy ph i hợp chính quyền theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đ c
việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đảng viên và quần chúng; cu i
năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra phương hướng, giải pháp
trong thới gian tới.
- Công đoàn và Chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, kết hợp
phát động phong trào thi đua thực hiện t t Quy chế dân chủ trong cơ quan. Ph i
hợp với chính quyền vận động công đoàn viên và đoàn viên thanh niên, quần
chúng tích cực tham gia hưởng ứng và các phong trào thi đua thực hiện Quy chế
dân chủ trong hoạt động cơ quan.
- Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực
hiện Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch hoạt động và kịp thời đề xuất khen
thưởng hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật các vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ
trong cơ quan.
- Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đ c
việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện và phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở
năm 2021 của Thư viện tỉnh Đồng Tháp./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- Chi ủy;
- Công đoàn;
- Chi đoàn;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- CC,VC,NLĐ;
- Lưu VT. 03b.
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