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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 
của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở phường Khuê Trung 

 

- Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 

- Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo thực 

hiện QCDC quận Cẩm Lệ năm 2022, 

Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS phường Khuê Trung xây dựng Chương 

trình công tác trọng tâm năm 2022 như sau: 

I. Nhiệm vụ trọng tâm  

- Tham mưu với Đảng ủy phường đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản về 

thực hiện QCDC ở cơ sở. 

- Tham mưu Đảng ủy tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc chỉ 

đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của Đảng ủy, 

UBND, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện QCDC ở 

cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công, phụ trách.  

- Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 

QCDC ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ 

QUốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 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 nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Gắn việc thực 

hiện QCDC với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 

lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong cơ quan và 

các đơn vị, trong đó đặc biệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là 

những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực 

hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn 

vị, đảm bảo cho Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ 

quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ. Tiếp tục tổ chức 

đánh giá sự hài lòng của Nhân dân, coi đây là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động của cơ quan, đơn vị. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của lãnh đạo các 

cấp về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; tuyên 



truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm 

quan trọng, ý nghĩa và tác dụng thiết thực của việc thực hiện QCDCCS, từ đó 

tạo điều kiện để nhân dân có trách nhiệm tham gia xây dựng và quản lý công 

việc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Tăng cường công tác tập huấn về thực hiện QCDCCS và kiểm tra việc 

thực hiện QCDCCS. 

II. Nhiệm vụ cụ thể  

1. Quý I 

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban 

Chỉ đạo; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo kế hoạch. 

- Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện 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 QCDC ở cơ sở. 

- Họp Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện QCDCCS năm 2021 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra 

việc thực hiện QCDCCS của các đơn vị năm 2022. 

- Họp BCĐ sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. 

2. Quý II 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của lãnh đạo các cấp về lãnh đạo, chỉ 

đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán 

bộ đảng viên, công chức và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và tác dụng 

thiết thực của việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 

- Kiểm tra việc thực hiện QCDC của Chi bộ 05, chi bộ 12. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022. 

3. Quý III 

- Kiểm tra việc thực hiện QCDC của Chi bộ 13, chi bộ 16. 

4. Quý IV 

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 

2022; ban hành Thông báo kết luận sau kiểm tra. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, 

thực hiện QCDCCS tại khu dân cư, lĩnh vực được phân công phụ trách báo cáo 

kết quả về Ban Chỉ đạo QCDCCS phường. 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Ban chỉ đạo năm 2022, đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

III. Tổ chức thực hiện  



-  Ban Dân vận Đảng ủy phường: Tham mưu, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn 

thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Ban 

chỉ đạo, định kỳ hằng quý, 06 tháng, năm tham mưu Ban Chỉ đạo đánh giá kết 

quả thực hiện. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS theo dõi tình hình thực 

hiện QCDCCS tại các đơn vị được phân công phụ trách, định kỳ báo cáo việc 

theo dõi thực hiện QCDC ở cơ sở về Ban Chỉ đạo để tổng hợp, đồng thời đề xuất 

với Ban Chỉ đạo các nội dung cần chỉ đạo thực hiện để tiếp tục nâng cao hiệu 

quả, chất lượng của việc thực hiện QCDCCS trên địa bàn phường./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ Quy chế DCCS Quận,    

- Thường trực Đảng ủy,                                
- Đơn vị được kiểm tra, 

- Thành viên tổ kiểm tra,   

- Lưu Ban CĐQCDCCS và hồ sơ kiểm tra. 

 

PHÓ BÍ THƯ 
kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

Lê Hồng Khánh 
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