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TỈNH BÌNH ĐỊNH
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Số: 44

/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 23 tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị đánh giá việc xây dựng, thực hiện quy chế
dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 02-CT/BCĐ ngày 17/01/2020 của Ban Chỉ đạo
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về Chương trình công tác năm 2020,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá việc xây dựng, thực
hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với những nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện quy chế
dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kết quả kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở các
xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi khảo sát, đo lường chỉ số quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI).
b) Phát hiện những cách làm hay, mô hình sáng tạo và nhân rộng điển hình
về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Yêu cầu
a) Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện quy
chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc.
b) Phân tích chỉ số quản trị và hành chính công, đề xuất các giải pháp cải
thiện và nâng cao chỉ số liên quan đến thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
c) Việc tổ chức Hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù
hợp với tình hình, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Báo cáo kết quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.
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2. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai điển hình thực hiện quy chế dân chủ
ở xã, phường, thị trấn của UBND cấp xã: Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn), Diêu
Trì (huyện Tuy Phước), Ngô Mây (thành phố Quy Nhơn).
3. Báo cáo phân tích chỉ số quản trị và hành chính công năm 2019; kết quả
kiểm tra thực hiện dân chủ tại các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi khảo sát.
4. Báo cáo tham luận: UBND các huyện Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, UBND
thị xã Hoài Nhơn và UBND thành phố Quy Nhơn.
5. Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần tham dự Hội nghị
a) Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh.
b) Đại biểu tham dự Hội nghị:
- Cấp tỉnh:
+ Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh;
+ Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;
+ Lãnh đạo Sở Nội vụ.
- Cấp huyện:
+ Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;
+ Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
- Cấp xã: Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn (mỗi huyện, thị xã,
thành phố cử 03 đại biểu cấp xã tham dự).
- Phóng viên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
- Số lượng đại biểu tham dự: Dự kiến khoảng 80 đại biểu.
2. Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức trong quý III/2020).
3. Địa điểm tổ chức: Thành phố Quy Nhơn.
(Thời gian, địa điểm cụ thể có thông báo sau)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo phân tích chỉ số quản
trị và hành chính công năm 2019; kết quả kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại các xã,
phường, thị trấn thuộc phạm vi khảo sát; báo cáo kết quả việc xây dựng, thực hiện
quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.
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b) Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài
chính chuẩn bị nội dung, tài liệu, kinh phí và các điều kiện để tổ chức hội nghị
(kinh phí tổ chức Hội nghị do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định).
2. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với UBND các huyện,
thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện mô hình điểm thực hiện dân chủ tại
các xã, phường, thị trấn.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) UBND huyện Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn chỉ
đạo, hướng dẫn thị trấn Diêu Trì, xã Hoài Châu Bắc, phường Ngô Mây xây dựng
báo cáo kết quả triển khai điển hình thực hiện quy chế dân chủ và gửi báo cáo về
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2020.
b) UBND các huyện, thị xã (trừ các huyện Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, thị xã
Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn) chuẩn bị báo cáo tham luận về kinh nghiệm
triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ở địa phương, giới
thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao.
4. Các cơ quan, địa phương được giao báo cáo tham luận tại Hội nghị gửi
nội dung về Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp và chuẩn bị tài liệu phục
vụ Hội nghị.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- LĐVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng Nội vụ các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, K12.

KT. CHỦ TỊCH
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