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Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kính gửi:
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Trung tâm CNTT & Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 3488/UBND-SNV ngày 22/9/2016 của UBND
tỉnh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ trên như sau:
1. Giao Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc TTCNTT&TT: Nghiên cứu
Chỉ thị này tổ chức sinh hoạt quán triệt những nội dung cơ bản, tạo được sự
đồng thuận để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy
chế dân chủ.
2. Xác định và cụ thể hoá vai trò của người đứng đầu là lãnh đạo Sở,
Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo hướng dẫn và chỉ
đạo tại các văn bản: Công văn số 932/UBND-SNV ngày 31/3/2015 về triển
khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và
đơn vị sự nghiệp công lập, Công văn số 61/UBND-SNV ngày 14/6/2016 về
việc thực hiện Kế hoạch số 1601/KH-BNV ngày 12/4/2016 của Bộ Nội vụ
triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ và
Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.
3. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế dân chủ tại cơ quan và Trung
tâm CNTT&TT chú trọng lĩnh vực tài chính, khen thưởng, kỷ luật, nâng
lương, đào tạo chuyên môn và chính trị
- Giao Văn phòng phối hợp các phòng chuyên môn đẩy mạnh thực hiện
dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc cá nhân, tổ chức có liên quan
theo hướng đơn giải hoá tất cả các thủ tục hành chính, loại bỏ hoặc tham mưu
cấp có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính, không phù hợp, rườm
rà, phứt tạp; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải
quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối
với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan
quản lý nhà nước gây ra; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ,
công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp.
- Giao phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát, điều chỉnh quy định về thời

gian nội dung thẩm định phê duyệt các dự án về công nghệ thông tin thuộc
trách nhiệm của Sở theo hướng minh bạch, ngắn gọn, bảo đảm đúng quy định
pháp luật.
4. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế dân
chủ gắn công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ, Công văn số 4685/UBND-SNV ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ
quan nhà nước cấp tỉnh trong tình hình mới, Công văn 2223/UBND-SNV
ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 16/5/2016 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. Chú trọng tổ chức đối thoại, tiếp công dân và xử lý giải
quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
5. Giao trách nhiệm cho Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt,
phổ biến nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TU
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI; Quy định số 1415-QĐ/TU và
Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
6. Giao Văn phòng Sở:
- Phối hợp công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện
dân chủ ở cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đánh giá đúng chất kết quả thực hiện
dân chủ ở cơ sở để xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.
- Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 196/QĐ-STTTT ngày 16
tháng 12 năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận về việc kiện
toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Sở Thông tin và Truyền
thông Bình Thuận.
- Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.
Trên đây là các nội dung triển khai thực hiện về tăng cường lãnh đạo
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận của cơ
quan Sở Thông tin và Truyền thông./.
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