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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

Quy chế dân chủ ở Sở Tư pháp năm 2022 

----- 

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW, ngày 08/3/2022 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung ương về việc kiểm 

tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, ngày 

21/02/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về việc 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 14-KH/BCĐ ngày 

29/3/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh về Kiểm 

tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 

2022, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện Quy chế dân chủ ở Sở Tư pháp năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và đánh giá đúng những kết quả đã 

đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, cơ 

quan, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong quá 

trình thực hiện.  

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn 

vị trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu  

- Công tác tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy 

chế dân chủ phải bảo đảm khách quan, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng 

tiến độ thời gian. 

- Qua kiểm tra, phát hiện, kết luận được những vấn đề còn hạn chế, cần 

khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân 

chủ. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
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- Việc tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong công tác quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện các văn bản, quy 

định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chủ 

trương của cấp ủy, cơ quan. 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Sở Tư pháp; việc 

triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo; kiện 

toàn, phân công nhiệm vụ thành viên; đảm bảo kinh phí hoạt động; công tác 

phối hợp của Ban Chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của người đứng đầu các phòng, đơn 

vị trong thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, trong hoạt động giám sát và phản 

biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết; nhân rộng các điển hình, mô 

hình thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. 

2. Kết quả thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ 

quan, đơn vị 

- Kết quả thực hiện các nội dung của 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, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao 

động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ 

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

2. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra lồng ghép với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tư 

pháp theo Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp. 

- Kiểm tra đột xuất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, tổ chức thực 

hiện Quy chế dân chủ tại các phòng, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc 

Sở. 

2. Về thời gian 

-Thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy 

chế dân chủ ở Sở Tư pháp lồng ghép theo thời gian kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 
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hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 36/KH-

STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp.   

(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau) 

3. Thành lập Đoàn kiểm tra 

Việc thành lập Đoàn kiểm tra được thực hiện lồng ghép với việc thành lập 

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở theo 

Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp hoặc theo theo Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 (phê duyệt tại Quyết định 

số 252/QĐ-STP ngày 14/12/2021của Giám đốc Sở) nhằm tránh chồng chéo, 

trùng lặp thành phần các Đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra tại Sở Tư pháp 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm:  

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên, của tỉnh về Kiểm tra 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Quán triệt công chức, viên chức, người lao động tại phòng, đơn vị thực 

hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này và Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 

09/3/2022 về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 

2022. 

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng Báo cáo theo đề cương gửi 

kèm Kế hoạch số 14-KH/BCĐ ngày 29/3/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy 

chế dân chủ cơ sở của tỉnh; gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 

05/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung 

ương theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp về việc tự kiểm tra công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở Sở Tư pháp năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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