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Số:         /KH-TTYT TP Cao Lãnh, ngày      tháng    năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện dân chủ trong hoạt động  

của Trung tâm Y tế thành phố Cao  ãnh năm 2022  

  
 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành Y tế năm 2022; 

Trung tâm Y tế thánh phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh năm 2022, như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.  

- Góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có đủ phẩm chất 

chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, 

phiền hà, sách nhiễu nhân dân.  

2. Yêu cầu  

- Thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị phải gắn liền với việc bảo 

đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát 

huy vai trò của người đứng đầu và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của đơn 

vị.  

- Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý 

những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp của viên chức, người lao động và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.  

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  

để giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của viên chức, người 

lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của 

Ngành. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  
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1. Triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của 

Trung ương, văn bản của Tỉnh về thực hiện dân chủ, nhất là tiếp tục tập trung 

thực hiện tốt những 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; Thông tư số 

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

dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Quyết định số 310-

QĐ/TU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy 

chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh; Chương 

trình số 02-CTr/BCĐ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.  

2. Tiếp tục giám sát việc thực hiện dân chủ theo Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP tại một số đơn vị trực thuộc. 

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022. 

3. Đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ tại đơn vị 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 Tỉnh và xét đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

4. Tổng hợp các mô hình hay, cách làm hiệu quả về thực hiện dân chủ của 

đơn vị và triển khai nhân rộng trong Ngành Y tế. 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

5. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện 

tốt quy chế dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thể thực hiện tốt vai trò.  

6. Thủ trưởng đơn vị  

- Tiếp tục kiện toàn Ban Vận động thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

đơn vị theo đúng nội dung tại Hướng dẫn số 06-HD/BCĐ ngày 28 tháng 10 năm 

2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Chậm nhất trong quý II năm 2022.  

- Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ của đơn vị và những nội dung quy 

định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV về trách 

nhiệm của người đứng đầu đơn vị; trách nhiệm của viên chức; nội dung, hình 

thức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; những 

việc phải công khai; những việc viên chức tham gia góp ý, giám sát, kiểm tra. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.  

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong 

hoạt động thường xuyên tại đơn vị. 
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.  

- Tiếp tục phát huy dân chủ rộng rãi trong nội bộ đơn vị, tạo sự đoàn kết 

thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ viên chức có đủ 

phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị trong 

sạch, vững mạnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.  

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tại đơn vị trong việc thực hiện dân 

chủ; bảo đảm phát huy vai trò giám sát việc thực hiện dân chủ của Ban Thanh tra 

nhân dân.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.  

- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn đơn vị tổ chức Hội nghị công chức, 

viên chức và người lao động đúng quy định. 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2022. 

- Thực hiện tốt các tiêu chí chấm điểm dân chủ theo Quyết định số 86-

QĐ/BCĐ. Tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ tại đơn vị theo Quyết 

định số 86-QĐ/BCĐ và đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ. 

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện dân chủ đúng thời gian quy định.  

- Tuyên truyền, đăng tin bài viết, gương người tốt việc tốt về thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở. 

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ, các nội quy, quy chế của đơn vị, những 

nội dung cần phải niêm yết công khai (đăng tải Trang Thông tin điện tử,…) để 

viên chức, người lao động biết, thực hiện và giám sát.  

2. Trưởng các khoa, phòng có trách nhiệm 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2022 tại 

đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.  

3. Trạm Y tế xã, phường có trách nhiệm  

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2022 tại 

đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.  

4. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm 

Phối hợp với Thủ trưởng, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo 

dúng quy định. Phổ biến những nội dung phải công khai để đoàn viên công đoàn 

biết.  
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5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm 

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức phong trào văn 

nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn 

vị. 

6. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm 

- Phối hợp với người phụ trách công tác hành chính của đơn vị mở hòm 

thư góp ý theo quy định.  

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của Thủ 

trưởng đơn vị và của viên chức, người lao động.  

- Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trong phạm vi giám 

sát của Ban Thanh tra nhân dân. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Y 

tế thành phố Cao Lãnh năm 2022./. 
 

Nơi nhận:            - Các đơn vị trực thuộc; 

- Các đơn vị trực thuộc;                     

- CĐCS TTYT ; 

- Thành viên BCĐ; 

- Sở Y tế ĐT; 

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu.  

GIÁM Đ C 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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