UBND HUYỆN PHONG THỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 872/PGD&ĐT-CV

Phong Thổ, ngày 05 tháng 10 năm 2021

V/v nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC
và công tác Dân vận chính quyền trong
hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện công văn số 2200/UBND-NV ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Phong Thổ về việc nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC và công tác
Dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn
vị sự nghiệp công lập.
Đề thực hiện tốt nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 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. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày
13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định
04/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.
2. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo QCDC tại đơn vị theo Hướng dẫn số
24-HD/BCĐ ngày 06/02/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh Lai Châu về việc xây dựng
và thực hiện QCDC ở cơ sở về “Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và
thực hiện QCDC ở các cấp, các ngành, doanh nghiệp”; Công văn số 02CV/BCĐ ngày 15/3/2017 của Ban chỉ đạo huyện Phong Thổ về xây dựng và
thực hiện QCDC ở cơ sở.
3. Xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ đạo của đơn vị theo Quy định số
09-QĐ/BCĐ ngày 01/3/2016 của Ban chỉ đạo QCDC tỉnh về hoạt động của Ban
chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đồng thời người đứng đầu từng đơn vị xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ
trong hoạt động đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của
Chính phủ.
4. Căn cứ Kế hoạch hoạt động hàng năm, đề nghị các đơn vị trường tiến
hành sơ, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện QCDC, công tác dân vận chính
quyền (báo cáo sơ kết trước ngày 10 tháng 6, báo cáo tổng kết trước ngày 05
tháng 12 hàng năm); tổ chức chấm điểm đánh giá thực hiện theo hướng dẫn số
07-HD/BCĐ ngày 20/5/2015 của Ban chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện
QCDC ở cơ sở.
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5. Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức theo hướng dẫn tại Nghị định số
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt
động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số
01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung
của Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bầu thành viên Ban thanh tra nhân
dân tại Hội nghị cán bộ, viên chức; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành
viên; Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Căn cứ nội dung công văn yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc
triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có nội dung vướng mắc liên hệ
về bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT (đ/c Vũ Mai – sđt 0983761516) để
được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT.
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