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KE HO4WH 
Triên khai thiyc hin Chtro'ng trInh hãnh dng so 08-CTr/DUK 

ngãy 20/02/2017 cfla thing üy Khôi the eo quan ye thiyc hin Nghj quyêt 
s 09-NQ/TU ngãy 11/11/2016 ella Ban Chap hãnh Bang bo tinh. 

Thut hiên Ngh.j quyk s 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 cilia Ban ChAp 
hành Dáng b tinh ye tAng cuông sr lAth dao cilia Dàng trong xay dçrng và 
thrc hin Quy ché dan chili a co s& giai doan  2016-2021 vAChuting trIrih 
hành dng so 08-CTr/DUK ngày 20/02/2017 cilia Dàng Uy KhOi cac co quan 
ye thçic hiên Nghi quyêt so 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 cilia Ban Chap hAnh 
DAng b tinh. 

Dáng bØ S& TAi chInh xây dirng K hoach thçrc hin nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU 

Phát huy vai lrô ffinh dao  cilia cAp Uy DAng, chInh quyn và doàn the cc' 
quail Irurig tliuc 1nn Quy diC dan chili i eu so (sau day gyi LAL là QCDCCS), 
xem day là nhim vij quan tr9ng phài ducic thvc hin thu&ng xuyên, lâu dài. 

Thirc hin QCDCCS phài cOng lchai, minh bach  vA hiu qua, gän phát 
huy dan chili vói bAo v quyên và igi Ich hgp pháp cilia cong chilrc, ngi.thi lao 
d5ng (sau day gpi là cOng chilic) vA Nhân dan, gift gin sir dông thun, doàn 
két, buy dông süc manh  cüa cA h thông chinh trj, trách nhiêm cilia dàng viên, 
cong chilic nhAm thvc hin cO hiu qua các mitc tiêu, nhim vu chInh trj, an 
ninh quôc phông, trt tij an toàn xA hi và xãy drng Dáng, chinh quyên, doàn 
the vftng manh. 

M& dáng viên, cong chilrc phát huy tinh thAn trách nhim thuc hin 
QCDCCS. Cap üy dAng, chinh quyên xem vic thuc hiên QCDCCS là môt 
trong nhfFng tiêu chi dành giá phân loai  to chüc ccx sO Dãng, dãng vién và xét 
thi dua khen thrOng hang nAm. 

II. NQI DUNG 

1. Cong táe quán trit, triên khai thuc hin QCDC 

CAp Oy ph& hap vói chinh quyn to chic quán trit ni dung Chi th sO 
30-CT/TW cüa B5 Chinh trj khóa VIII ngày 18/02/1998 ye xay thing va thuc 
hin QCDCCS; Nghj djnh so 04/2015/ND-CP ngAy 09/01/2015 cilia ChInh phi 
ye thuc hiên dAn chili trong boat dng cilia co quan hAnh chInh nhA rnthc và 
don vi Sin  nghip cong lap; Thông ta sO 01/2016/TT-BNVngày 13/01/2016 
cilia Bô Ni vi hrOng dAn môt so ni dung cilia Nghj djnh sO 04/2015/ND-CP 
ngAy 09/01/2015 cilia ChInh phO; KCt !un so 12OKL/TW ngày 07/01/2016 



eüa Bô ChInh trj ye tiêp tue day manh, nâng cao cht luong, hiêu qua vic xay 
dijng và tlwc hin QCDCCS; Lut Phong, chông tham nhUng và cac nghi 
djnh, huàng dan thi hành Lut Phông, chông tham nhQng; Chi dii so 10/CT-
CTUBND ngày 28/12/2012 cüa Chñ tjeh Uy ban nhân dan tinh ye viêe ehân 
chinE l Mi lam vic, nâng cao 2  thüt trách nhim và chat hrqng phuc vii 
trong hoat  dng cong vi cUa can b, cOng ehüc, vién chfrc tinh Soc Tràng. 

Thvc hin QCDCCS g.n vOi thvc hin Nghi quyét Trung uo'ng 4 khOa 
XI v tang cung xây dixng chinh dOn Dàng; ngàn chän, day lüi sij suy thoái 

tu tu&ng chInh trj, dao dirc Mi sng, nhftng biu hin "tu din biên", "tu 
chuyén hóa" trong n5i b; Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B 
Chmnh trj khOa XII ye day manh  hpc tp và lam theo tu tao'ng dao düc, phong 
each Ho Chj Minh, Quy djnh 101-QD/TW ngày 07/6/20 12 cüa Ban BI thu ye 
trách nEim nêu gucmg cüa dàng viên, nhât là can b lânh dao  chñ chOt; Quy 
dinh so 55-QD/TW ngày 19/12/20 16 cña Bc ChinE trj ye môt so viêc can lam 
ngay v tang cithng trách nhim nêu guang cüa can b, dáng viên. 

2. Phát huy val trô lãnh do cfla cap üy, trách nhini cUa thU 
tnrO'ng co quan, don vj và doàn the trong to chU'c that hin QCDCCS 

a) Vai trô lAnh dao cüa cAp ñy 

Clii dto quán trit the nghj quy&, ehuong UInh, k hoach  cong tác cUa 
dàng bô, chi b; cac quy djnh cüa Dàng; cong khai, minh bach cong the tài 
chInh, tài san cüa Dàng; thông tin kjp thôi cac chü truong, nghi quyêt cUa 
Dàng, chinh sáeh pháp lut cña Nhâ rnroc, các van bàn chi dao,  huong dn 
cüa Dáng üy cap trén, nhftng van dê lien quan trçrc tiêp den dO'i sOng, Igi Ich 
cüa dàng viên, quân chüng va Nlhân dan. Thuing xuyên quan tam din biên Ut 
tuông cüa dáng vién, quân cháng, nhât lâ nhüng biu hin "tr din bin", "Ut 
chuyên hóa" trong ni b de kjp th&i uOn nan, chân chinh. 

Phi hop voi chInh quyn chi dao thut hin cO hiu qua nhim vii chinh 
tn, QCDCCS. Phân cOng cap ñy viên chi dao,  dOn dOc, kiêm tra viéc time 
hiên QCDCCS. COng lchai chuong trInh, kê hoach  cOng tác den dáng viên và 
quân chñng, dam bào dan chü, cOng bang, dñng nguyen the, tninh Ut theo quy 
djnh cüa pháp luât. 

Thuäng xuyên lam vic vài các th chüc doàn th, tao diu kién cho các 
doân the giám sat, phân bin xã hi, gop 2  xây diyng Dáng và co quan. LAnE 
dao Cong doàn co sO phOi hop vOi Thu truOng co quan t6 chüc Hi nghi cOng 
chat theo Nghj djnh so 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 cüa ChInh phü. 

Dua viec thvc hien QCDC vAo nt trong nhUng tiêu chI c1 xét t chiirc 
co sO DAng va cong the thi dua, khen thuOng hang näm. 

b) Trách nhiêm cUa thu truOng co quan, don vi 

Thu trithng co quan, don yj  phài the hin tinh tien phong guong mk; 
lnh do, chi dao  cOng chat thvc hin có hiêu qua the muc tiêu, nhiêm vu 
theo chuung trInh kê hoach  cOng tác cüa co quan, don vi; dAy manh cài cách 



hãnh chInh, nhât là cái each thO tue hành chinh; cong khai, rriinh bach viêc 
quàn 19, sü dblng  tài san cOng, các cjuy djnh, quy trinh. Thuing xuyên dOn 
dc, k14rn tra vi3c thuc hiên nhiêm vu due giao, chãn chinh phong each, 13 
lOi lam viêc, tinh than trách nhiêm, thai dO phe vi Nhân dan cUa cOng ch&e. 

Thirchin dan chO trong ni bt co quan, don vi; dan chO trong quan he 
Va giài quyCt cOng ViC VOl cOng dan, co quan tO chat cé lien quan; tO cHive 
tiêp cong dan, giãi quyCt khiCu nii tO cáo. NghiCrn cam mci hành vi nO dflp 
nguii khiôu nii tO cáo. 

PhOi hcyp vái COng doân co s& tO chiiic FRi nghi cOng cHive gän vO tO 
cHive dOi thoat voi cOng cHive, lang nghc,giái dáp nhOng thac mac, k'iCn nghi, 
dC xuât cüa cOng cHive, tan diCu kiôn de cOng cHic tham gia han hac, than 
luân, quyth dnh dOi vOi ni dung, chuong trmnh nhirn vu cOng tao, gOp 9 xây 
dung, süa dOi, hO sung quy chC lam vic quy chC ehi tiCu nc5i hñ; vic thi.yc 
hiên các chC do, chInh sách dOi vOi cOng cHive và ngu?ii lao dOng, cái iiCn IC 
1i, diu kin lam viêc... Phát dng các phong nan thi dua yCu nuoc nhãm to 
khi th thi dua sOi nOi, su dong thuCn và doàn ket can trong ni hO gOp phán 
thuc hiên Wang Ioi eáe nhiêin vu cOa co quan, xày dçrng liô thông chinh tn 
v&ng rnçinh. Kip thii hiCu dining, khen thuong nhOng cá nhfln, tap the lam tOt, 
pM bInh, 1<1Cm diem nhO'ng cá nhfln, tp th3 khOng thçrc hiên (lung QCI)(' 
theo tinh than Chi thi sO 30-C17TW cila BO Chinh ni 

c) Vai trO eOa eác tO cliàc doàn the 

The hiën vai trO là lyre luong ilOng cOt tham gia xãy dung và mi rOng 
QCDCCS; vn th)ng cOng cHive Warn gia giáin sat viêe thire Hen QCDCCS; 
tuyCn truyCn, giáo due doán viCn hiCu dOng quycn và trách nhiCrn cOa cap ày, 
thO trudng eo quan, don vi vO cOng chime trong thge hiCn QCDCCS thuOng 
xuyCn then dOi diên hiCn tu tuong, tarn tu nguyCn yang chInh dáng cOa doán 
viCn, cOng chOt €13 phán ünh vOl cap Oy, lânh din co quan, don v. 

Tham myru cap ày Iành dao, chi dan, phát huy dan chO, quvn và mach 
nhiCrn cOa quãn chiming trong Warn gia giám sat và phán hin xà hOi, gOp 9 xfly 
dung chi hO, co quan don vi then tinh than QuyCt djnh sO 21 7-QD/TW và 
QuyCt dinh sO 21 R-QD/TW ngày 12/12/2013 cOn l3 Chinh trj. 

3 COng cO '10 dan vn chInh quyen vã thire hin ()Cl)CCS. 

Cp Oy, chinh quyCn quan tarn eüng cO, kiCn toàn TO dñn van chmnh 
quyCn vã thi,re hin QCDCCS. 

TO dan vn ehinh quyCn vàthçrc luCn QCI)CCS tharn rnuii eho cp ày, 
chInh quyCn co quan thue hin tot QCDCCS, hucSng dan, kiCm tra, dOn dOe 
eáe doàn the vO cOng ehOc Han thành tOt nhi&m vu duoc giao; cOng khai 
rninh bach eáe hoklt dng then quy djnh cOa pháp luât; tuyCn truyOn, van dOng 
cOng chive rCn luyn phãm chat chinh trj, dçio dive each ming; hpe tap và lam 
then U tuivng dan dive, phong each HO Clii Minh; tIch cue tham gia các phong 
trào thi dua yCu nwre, nhãt là phong tráo thi dua "Dan van khCo". 
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Dinh k5' tO chrc su Ret, ang ket rOt kinh nghiCrn, dC xuât biCu duang, 
khen thuäng kip thii nhOng tp the, cO nhãn lam tOt viCc thu'c hiCn QCDC, 
rnanh dan phC hinh kiCm diCrn nhOng trwYng hqp lam chua tOt. Thuc hiên chC 
dO thông tin, báo cao theo dOng quy djnh. 

LII. TO CHU'C THUC HIEN 

Can ccr KO hoach nay, cp Oy, chmnh quyn và doân th ca quan chO 
dpng triCn khai và thyc hiCu, darn hño dat chat Iuang, hiu qua.!. 'ci 

z"oi nhân: 
- Däng üy KhOi C(Q 

- Các Dáiig O 

- cac cii hO trut [Ii tiOc 

- ( Orig doàn. Clii doân: 
- C ic dcii V thu Oc S(i 

I tru: V F, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

