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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

đối với Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2018 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 05/4/2018 của Ban Chỉ đạo thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hữu Lũng về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018; Quyết định số 2509-
QĐ/BCĐ ngày 06/11/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
huyện Hữu Lũng về thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở năm 2018. Sau khi kiểm tra thực tế tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 
Đoàn Kiểm tra số 2 thông báo kết luận kiểm tra như sau: 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị, thành phần 
làm việc của phòng với Đoàn kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc; xây dựng báo cáo đảm 
bảo thời gian kế hoạch đề ra, tuy nhiên còn thiếu một số nội dung, chưa có số liệu 
chứng minh cụ thể, chưa bám sát vào yêu cầu theo đề cương.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 
CỦA ĐƠN VỊ 

1. Ưu điểm 

Năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Phòng Văn hóa 
và Thông tin huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể là: 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ được cơ quan, chi bộ và công đoàn quan 
tâm triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo chỉ đạo đã được quan tâm thực hiện 
thường xuyên, đã chủ động xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành. Chất 
lượng các mặt công tác được nâng lên. Được sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND 
huyện, phòng đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện và cơ sở 
thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trọng tâm mà 
UBND huyện đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy và đã có nhiều cố gắng, 
đạt kết quả cao so với năm trước như: Phong trào TDĐKXD ĐSVH, công tác du 
lịch, lễ hội, tâm linh... trên địa bàn đã được quan tâm phối hợp thường xuyên và có 
chuyển biến tích cực so với năm trước. 

- Vai trò trách nhiệm của các tổ chức, chính quyền, đoàn thể đã được nâng 
lên. Trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức trong việc triển khai 
thực hiện dân chủ đã được cải thiện theo hướng tích cực. 
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- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, vai trò 
của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân đã được duy trì kiểm tra, giám sát thường 
xuyên.  

- Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời, 
khách quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức. Giải quyết kịp thời 
các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cán bộ công chức. 

- 100% cán bộ, công chức đều tham gia đóng góp xây dựng các nội dung 
như: Kế hoạch, chương trình công tác của phòng, đóng góp xây dựng quy chế dân 
chủ và quy chế chi tiêu nội bộ và các hoạt động của cơ quan.... 100% công chức 
nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 
nước. 

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của công dân, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri được phòng phối hợp với các 
cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc giải quyết đơn khiếu 
nại, tố cáo kịp thời theo thẩm quyền.  

- Thực hiện công khai về báo cáo quyết toán tài chính; kê khai tài sản thu 
nhập; chấp hành sự phân công của lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao; thông qua thực hiện dân chủ trong đơn vị, nhận thức của công chức, 
tiếp tục được nâng lên và có chuyển biến tích cực. 

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử. Thực hiện tốt quan hệ công tác thường 
xuyên với các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn. Kịp 
thời và giải quyết các công việc liên quan tới kiến nghị, phản ánh, đề xuất của công 
dân liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thông tin trên địa bàn.   

2. Hạn chế, yếu kém 

- Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thực hiện QCDC ở phòng 
có nội dung còn hạn chế (Cụ thể là Nghị định số 04/2015/CP và các văn bản chỉ 
đạo của tỉnh, huyện....). 

- Công tác chỉ đạo, xây dựng các văn bản thực hiện chưa đầy đủ; chưa thực 
sự chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm: Công 
tác du lịch, lễ hội, việc phục dựng lại lễ hội Đền Bắc Lệ, điểm du lịch cộng đồng 
Hữu Liên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; kiểm tra các 
hoạt động văn hóa, dịch vụ karaoke, dịch vụ kinh doanh Internet...  

- Việc phối hợp trong các tổ chức, chức danh Bí thư chi bộ, các lãnh đạo 
phòng đối với một số nội dung, lĩnh vực được phân công có lúc chưa chặt chẽ... 

- Công tác tự kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, nhất là vai trò của Ban 
Thanh tra nhân dân chưa thực sự phát huy có hiệu quả.... 

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thực 
hiện QCDC, gắn với tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.  
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2. Tăng cường sự lãnh đạo của tập thể Chi bộ, người đứng đầu đơn vị; sự 
phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở với Chi bộ, công 
đoàn..., trong đó tổ chức công đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai 
thực hiện QCDC ở cơ sở. 

3. Phát huy dân chủ trực tiếp theo quy chế, những việc cán bộ, nhân viên 
được biết phải được cung cấp thông tin về các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.  

4. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, 
tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hành tiết 
kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

5. Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Giải quyết kịp thời 
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 
dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; đồng thời đôn đốc, 
hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót và chấn chỉnh các trường hợp sai 
phạm theo quy định.  

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của ban chỉ đạo. Đề nghị phân công, phân nhiệm cán bộ làm công tác tham 
mưu thực hiện quy chế dân chủ rõ ràng và mang tính ổn định, và chịu trách nhiệm 
trước công việc của mình và trước lãnh đạo cơ quan. Cử cán bộ tham gia các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ, 
chuyên viên phụ trách, theo dõi việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị.  

7. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ 
Nhân dân của cơ quan, đơn vị; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác 
phong làm việc của cán bộ, công chức nhất là vai trò nêu gương của người đứng 
đầu các cơ quan; thông qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ 
của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đối với Nhân 
dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
đối với Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2018 của Đoàn kiểm tra số 02./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ban Dân vận Huyện ủy; 
- TV Đoàn KT theo TB số 151/TB-ĐKT; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG ĐOÀN  
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phong 
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