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SỞ Y TẾ 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2779/SYT-TCCB 

V/v tiếp tục thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của các cơ quan và 

công tác dân vận chính quyền   

Đồng Tháp, ngày  17 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y. 

 

Thực hiện Công văn số 350/UBND-THVX ngày 14 tháng 8 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của các cơ quan và công tác dân vận chính quyền.   

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập   

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập theo đúng nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 01 năm 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 và Thông tư số 

01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 

năm 2015 của Chính phủ đến tất cả công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 10 tháng 5 

năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 120-

KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở; Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Công văn số 

660-CV/TU ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

quán triệt, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vận động thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị.    

- Thường xuyên giám sát và định kỳ kiểm tra việc thực hiện dân chủ của 

các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để kịp thời chấn 

chỉnh những hành vi cản trở thực hiện dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ.    

- Rà soát, bổ sung nội dung của Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị phù 

hợp với các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.  



- Triển khai thực hiện có hiệu quả bảng tiêu chí đánh giá việc thực hiện 

Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập theo Quyết định số 86-QĐ/BCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chấm điểm hàng năm theo quy định.  

- Giao Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo dõi việc tổ chức triển khai 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập.  

2. Công tác dân vận chính quyền  

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 

2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá (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 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khoá (XI) về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước 

các cấp"; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 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; Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP 

ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai công 

tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện 

"Năm dân vận khéo" 2020; Quyết định số 762-QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 

2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận 

của hệ thống chính trị Tỉnh; Kế hoạch số 127-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 

11 tháng 02 năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về phối hợp triển khai thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020; Báo 

cáo số 649-BC/TU ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 

2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức (có văn bản kèm theo) và cụ thể 

hóa tổ chức thực hiện phù hợp tại cơ quan, đơn vị . 

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến.  

- Tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua "Năm dân vận 

khéo" 2020 bằng những công trình, phần việc cụ thể gắn với tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận 

(15/10/1930 - 15/10/2020).  

- Quan tâm chỉ đạo công chức, viên chức tham mưu thực hiện tốt công tác 

dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, đồng thời thường xuyên quán triệt 

công chức, viên chức làm tốt công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ nhất là 

những công việc có liên quan trực tiếp đến người dân.  



- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức đoàn thể cùng cấp và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý 

xây dựng chính quyền vững mạnh.  

- Giao Văn phòng Sở Y tế theo dõi việc tổ chức triển khai, thực hiện 

công tác dân vận chính quyền. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 

- Ban Thanh tra Nhân dân; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận  
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