
Về việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

(Số: 1828/UBND-NV, Ngày 27/10/2017) 

Thứ Năm, 26/10/2017 - 19:45 
                     Kính gửi: 

       - Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

                    - Các trường học trên địa bàn huyện; 

      - Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 

                      - UBND các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc về nội dung đánh giá kết quả thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã, thị trấn; Hướng dẫn số 15-HD/BCĐ ngày 

13/6/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về nội dung 

đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện Công văn số 19-CV/BCĐ ngày 25/10/2017 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc về việc thực hiện hướng dẫn đánh 

giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình. UBND huyện yêu cầu:  

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; các trường học trên địa bàn; Trung 

tâm GDNN - GDTX huyện tiến hành đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện 

QCDC ở cơ sở theo hướng dẫn số 15-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành đánh giá kết quả việc triển khai 

thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 của 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc.  

(Hướng dẫn số 13-HD/BCĐ ngày 13/6/2017; số 15-HD/BCĐ ngày 13/6/2017 

của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc đã được 

gửi đến các cơ quan, đơn vị). 

3. Kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ) trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Cao Lộc. 

Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá đối với các cơ quan 

đơn vị trường học; các đơn vị trường học gửi kết quả đánh giá về Phòng Giáo 

dục & Đào tạo trước ngày 10/11/2017 để tổng hợp. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm 

bảo đúng thời gian quy định./. 
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