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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /BC-STTTT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở  

6 tháng đầu năm 2020 

 
 

Thực hiện Công văn số 586/SNV-XDCQCTTN, ngày 19/5/2020 của Sở 

Nội vụ về việc  báo cáo công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở 

6 tháng đầu năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

Công tác dân vận của cơ quan trong thời gian qua có chuyển biến tích 

cực, hiệu quả rõ nét hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trong toàn 

cơ quan. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận chính 

quyền của công chức, viên chức được nâng lên; vai trò tham mưu của Ban Chỉ 

đạo và công chức phụ trách công tác dân vận hiệu quả hơn, góp phần triển khai 

thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan 

đạt được nhiều kết quả tốt. 

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn ra phức tạp, giá 

cả một số mặt hàng không ổn định, tác động đến đời sống công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

- Đảng ủy cùng với Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 545/KH-

STTTT-VP ngày 16/4/2020 về thực hiện công tác dân vận chính quyền Sở Thông 

tin và Truyền thông năm 2020; Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 25/3/2020 của Đảng 

ủy Sở về thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” năm 2020. 

- Ban hành văn bản chỉ đạo báo, đài định hướng tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo đăng 115 tin, bài; 200 văn bản của 

trung ương và của tỉnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 (trong đó 140 

văn bản của tỉnh) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 

“về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng”: Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 13/8/2019 về thực hiện 

Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về Đại 

hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; 

ban hành các Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự; Kế 

hoạch số 01-KH/TBVK ngày 25/9/2019 về biên tập và thời gian tổ chức lấy ý 

kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và 
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Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;…. Chỉ đạo tổ chức thành công 

đại hội các chi bộ trực thuộc; đã hoàn thành công tác nhân sự, văn kiện đại hội 

Đảng bộ; ngày 28/5/2020, tổ chức đại hội Đảng bộ Sở TT-TT lần thứ IV, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- Cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy triển khai thực hiện tốt Quy 

định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của 

Ban Bí thư 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; Hướng dẫn số 01-

HD/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hướng dẫn cấp ủy, tổ 

chức Đảng 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”. 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công khai qua mạng nội bộ 19 

điều đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 

XI, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để 

thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII). Treo khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, tạo bứt 

phá, sớm về đích, làm cho Trà Vinh xanh – sạch – đẹp – an toàn hơn”; “Nắm chắc 

thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững”. 

- Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; 

định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình học tập và làm theo 

Bác, mô hình “Dân vận khéo” tại Đảng bộ. Cập nhật tin, bài gương người tốt, việc 

tốt qua mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

“Dân vận khéo” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm tuyên truyền rộng rãi trong 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân biết. 

- Qua công tác triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước 

gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, 

phát huy quyền làm chủ tập thể trong thực hiện các quy chế, quy định của cơ 

quan; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đoàn 

viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần đưa các chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời 

sống một cách thiết thực, hiệu quả; xây dựng được môi trường làm việc thân 

thiện, gần gũi, đoàn kết trong nội bộ cơ quan; xây dựng Đảng, chính quyền và các 

tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở 

- Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở; quan tâm và thường xuyên 

nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trước trong và 
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sau đại hội Đảng bộ các cấp; không có ý kiến nào của đảng viên và quần chúng 

nào phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng. Vận động đoàn viên ủng hộ quỹ phòng, 

chống dịch Covid-19 và xâm nhập mặn, với số tiền 4.611.500 đồng; quỹ an sinh 

xã hội với số tiền 15.700.000 đồng. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quyết định 217-QĐ/TW, 

Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy 

chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị-xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. 

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở 

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 13/8/2019 về 

kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”, gồm 11 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; 

chính quyền có Giám đốc Sở và phân công 01 công chức thực hiện công tác dân 

vận chính quyền. Ban Chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng điển hình và thực hiện QCDC ở 

cơ sở tại cơ quan. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC Ở CỞ SỞ 

1. Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh số 

34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(khóa XI) 

- Tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; đồng thời, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

Sở luôn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử 

giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân 

chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; các nội dung, vấn đề mà 

người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện;… 

- Có bố trí phòng tiếp công dân, có niêm yết lịch và số điện thoại đường 

dây nóng của Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh Trà Vinh để cá nhân và tổ chức biết; 

niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Công tác tiếp nhận và trả 

kết quả luôn được công chức tận tình hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể về các 

quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, không nhũng nhiễu, gây khó 

khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. 

2. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP) 

- Luôn tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động được 

biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, được tham gia ý kiến đóng góp các hoạt 

động của cơ quan.  

- Thông qua hội nghị công chức, viên chức hàng năm, công khai các 

khoản thu chi tài chính; kiểm điểm công tác trong năm qua; lấy ý kiến tham gia 
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đóng góp của công chức, viên chức về sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội 

bộ,…; đồng thời, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức. 

- Công khai đến công chức, viên chức và người lao động biết: nâng bậc 

lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu 

đối với công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan; bản kê tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải 

kê khai theo quy định; công khai nội quy, quy chế của cơ quan; …  

- Công khai qua hệ thống văn phòng điện tử Sở; hội nghị và niêm yết tại 

trụ Sở cơ quan và trang website Sở (http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/stttt). 

Phương pháp công khai nào cũng có hiệu quả nhưng hiệu quả nhất là qua phương 

pháp tổ chức hội nghị. 

- Những nội dung công chức, viên chức và người lao động được bàn, 

quyết định, được tham gia ý kiến và giám sát thường xuyên: Nội quy, quy chế 

hoạt động cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch hoạt động của đơn vị hàng 

năm; các khoản chi phí của cơ quan; các chế độ, quyền lợi của CCVC theo quy 

định; … 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện hoàn thành việc sắp xếp tổ 

chức bộ máy tại cơ quan đảm bảo theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 71-KH/TU, Kế hoạch số 72-KH/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của 

UBND tỉnh, Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh. 

Hoàn thành việc tinh giản biên chế CCVC trước so với lộ trình đạt tỷ lệ 12,5% (4 

biên chế công chức, 4 biên chế viên chức). 

- Qua công tác triển khai, người đứng đầu hiểu và thực hiện đúng chức 

trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có trách nhiệm, nguyên tắc, kỷ 

luật, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. 

Công chức, viên chức Sở luôn chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ 

tính thứ bậc; thực hiện tốt các quy định về đạo đức, nghề nghiệp, văn hóa giao 

tiếp; không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, 

cá nhân khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

3. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (theo 

Nghị định số 149/2018NĐ-CP) 

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trong Nghị định số 

149/2018/NĐ-CP ngày 01/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 

63 của Bộ Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như: 

Nội dung người lao động phải công khai; nội dung người lao động phải tham gia 

ý kiến; nội dung người lao động quyết định; nội dung người lao động kiểm tra, 

giám sát. 

- Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia ý kiến đóng 

góp vào việc xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn và 

báo cáo kết quả công tác hàng năm của cơ quan; việc sửa đổi, bổ sung các nội 

quy, quy chế của cơ quan khi có yêu cầu và thường xuyên giám sát các hoạt động 

của cơ quan để báo cáo đề xuất với Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo cơ quan xử lý 

http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/stttt
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khó khăn, vướng mắc và các vấn đề có phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” tại cơ quan; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các mô hình đã đề ra, 

luôn tạo sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ; chỉ đạo các cơ quan thông tin và 

truyền thông trong tỉnh tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước nhằm 

triển khai rộng rãi đến công chức, viên chức và Nhân dân biết thực hiện. 

Công tác công khai, minh bạch các hoạt động của Sở được Thủ trưởng cơ 

quan luôn quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; góp phần 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, 

lãng phí tại cơ quan. 

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới, 

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như 

sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 

ngày 05/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 

việc; Kết luận số 120-KL/TW; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về nâng cao hiệu 

quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kết luận số 03-KL/TW 

ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ 

Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới 

công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong 

tình hình mới; 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 chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi 

đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ, minh bạch trong 

các hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo của công dân theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm 

phiền hà cho Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với thực 

hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; sửa đổi 

lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai; phòng, chống quan liêu, tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ 

quan trong tổ chức quán triệt học tập, nâng cao nhận thức của đảng viên và quần 
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chúng đối với việc xây dựng và thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế 

dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ, minh bạch trong các 

hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo của công dân theo quy định.   

4. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương tư 

(khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ”;... 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong họp 

lệ chi bộ, tổ chức thực hiện tốt các mô hình đã đề ra; đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo dõi việc thực hiện 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và việc cam kết không suy thoái về đạo 

đức, lối sống của đảng viên, đoàn viên, hội viên; duy trì việc chào cờ vào sáng thứ 

hai hàng tuần; sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có. 

Trên đây là báo cáo công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở 

cơ sở 6 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Sở Nội vụ tổng 

hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khoảnh 
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