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V/v triển khai thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở năm 2022

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 481/UBND-NC ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội
dung sau:
1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần chỉ
thị số 30-CT/TW; 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.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày
04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025;
Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi giai đoạn
2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 481/UBND-NC ngày
10/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
năm 2022; Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 27/01/2022 Kế hoạch thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2022.
3. Tăng cường trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu
quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
4. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, giáo dục ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho CCVC. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện dân chủ trong
các hoạt động của Sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Thường xuyên đánh giá, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ được phân công của các
thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; duy trì thường
xuyên chế độ giao ban, trực báo, xây dựng chương trình công tác.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện
QCDC ở cơ sở; kịp thời kiện toàn, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế làm việc
phân công cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện
QCDC của Sở.

6. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở tại các phòng, đơn vị.
Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện và báo
cáo về Văn phòng Sở trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
theo quy định./.
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