
 

 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP NGHỆ AN 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDCCS 

VÀ PTTĐ “DÂN VẬN KHÉO” 
* 

Số      -CT/BCĐ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nghệ An, ngày       tháng 01 năm 2023 

  
CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 

----- 

 

Căn cứ Quy chế hoạt động được ban hành tại Quyết định số 202-QĐ/ĐUK, 

ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chương trình công tác của 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An xây dựng chương trình công tác 

năm 2023 như sau: 

I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường sự lãnh đạo (phối hợp lãnh đạo), chỉ đạo của cấp ủy, chuyên 

môn; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ 

(QCDC) ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai toàn diện các 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và Ban Chỉ đạo 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh. 

2. Tuyên truyền, phổ biển và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở (sau khi Chủ tịch nước ký Lệnh công bố) và các văn bản của 

Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 15/7/2022 của Đảng ủy Khối. 

3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 

triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 

số 34-KH/ĐUK, ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Phát 

động các phong trào thi đua trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2022-2025”; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng hoạt động an sinh xã hội trong Đảng bộ 

khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An”; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi 

số, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. 

4. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BCĐ, ngày 27/6/2022 của Ban 

Chỉ đạo Đảng bộ Khối; xây dựng, duy trì và phát triển mô hình, điển hình “Dân 

vận khéo”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa. Đánh giá, rút kinh 

nghiệm và xây dựng kế hoạch nhân rộng những mô hình có hiệu quả. 
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5. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chủ 

doanh nghiệp, các đoàn thể trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc 

đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp với 

Nhân dân và người lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ 

sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy quyền làm chủ của người lao 

động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; thúc đẩy hoạt động 

sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh tại các doanh nghiệp. 

6. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với thực hiện QCDC 

ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ 

chức đoàn thể trong việc giám sát thực hiện các nội dung của Nghị định số 

145/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các doanh nghiệp. 

II- NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Thời gian Nội dung 

QUÝ I 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối; xây dựng, ban hành chương 

trình công tác năm 2023. 

- Đôn đốc cơ sở rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo; xây dựng chương 

trình công tác năm 2023. 

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp với chuyên môn, 

các đoàn thể nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người 

lao động, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh nhằm tránh 

xảy ra tranh chấp lao động, lãn công, đình công,… 

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở phối hợp lãnh đạo triển khai 

tổ chức hội nghị người lao động năm 2023. 

Đôn đốc cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 15-

HD/BCĐ, ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối; Nghị 

quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 15/7/2022. 

Tổng hợp tình hình kết quả tổ chức hội nghị người lao động. 

Chỉ đạo cơ sở tiếp tục xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 

và điểm sáng thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua 

yêu nước ở đơn vị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong SXKD 

và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Tham gia cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” do cấp 

tỉnh triển khai. 

Rà soát, lựa chọn xây dựng điểm sáng thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối phối hợp tổ chức giám sát việc lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại 

Đảng bộ Mường Thanh Sông Lam; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở tại Đảng bộ Công ty cổ phần Dược 

Vật tư Y tế Nghệ An. 
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QUÝ II 

Phối hợp chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công 

nhân 2023, tăng cường chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau khi được 

công bố); tập huấn nghiệp vụ thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành 

lập tổ chức cơ sở đảng theo Đề án 5155. 

Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của 

Tỉnh ủy Nghệ An tại huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. 

Xây dựng kế hoạch, đề cương, hướng dẫn cơ sở báo cáo kết quả tự 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2023. 

Xây dựng báo cáo sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2023. 

Tiếp tục tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức hội nghị người lao động. 

Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối phối hợp tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” tại Đảng bộ Công ty CP Gạch ngói và Xây lắp Hưng 

Nguyên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Công ty cổ phần Khoáng 

sản Nghệ An. 

QUÝ III 

Tham gia tập huấn nghiệp vụ QCDC ở cơ sở năm 2023 dành cho 

thành viên Ban Chỉ đạo các cấp do Tỉnh ủy tổ chức (Nếu có). 

Xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết việc thực hiện QCDC 

ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. 

Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối phối hợp tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” tại Đảng bộ Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 470. 

Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, 

ngày 15/7/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ 

khối Doanh nghiệp”. 

Đánh giá kết quả 1 năm việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo” và điểm sáng thực hiện QCDC ở cơ sở và định hướng tiếp tục 

đôn đốc, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo; xem xét và đề xuất Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp tỉnh (nếu có) biểu dương các mô hình, 

điển hình và điểm sáng. 

QUÝ IV 

Chỉ đạo cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề tác phẩm Dân vận của Bác 

Hồ trong tháng 10. 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xã Huồi Tụ - Kỳ Sơn theo Quyết định 

số 2209/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. 
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- Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối phối hợp tổ chức giám sát việc lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” tại Đảng bộ Công ty CP TTH Group. 

- Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo kế hoạch của Ban chỉ 

đạo thực hiện QCDC cấp tỉnh tại Đảng bộ Công ty CP Đầu tư phát 

triển Cao su Nghệ An; Đảng bộ Công ty CP Sài Gòn - Kim Liên. 

Họp Ban chỉ đạo đánh giá tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở và phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. 

Hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2024. 

Xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo. 

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hưởng ứng Chương trình 

“Tết vì người nghèo” năm 2024. 

 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức, 

triển khai thực hiện chương trình công tác; theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ 

báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh. 

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi các khối, có 

trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị. 

3. Các đơn vị cơ sở căn cứ Chương trình công tác này để xây dựng chương 

trình công tác năm 2023 và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh (b/c), 

- BCĐ PTTD “Dân vận khéo” tỉnh (b/c), 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c), 

- Thường trực ĐUK, 

- Thành viên BCĐ ĐUK, 

- Các Ban, VP, Đoàn Khối, 

- Các TCCS đảng trực thuộc, 

- Lưu TG, VP. 

 BÍ THƯ 

Kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phan Thị Hoan 
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