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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

 

Thực hiện Công văn số 2586-CV/BCS ngày 09/8/2021 của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh; Công văn số 389-CV/BDVTU ngày 09/8/2021 của Ban Dân 

vận Tỉnh ủy về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng cuối năm 

2021; 2125/UBND-VP, ngày 07/09/2021 vầ triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải 

pháp về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng cuối 

năm năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về 

công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện các 

chủ trương của Đảng về công tác dân vận; trọng tâm là Kết luận số 114-KL/TW, 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu 

quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg, 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” gắn 

với Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua Dân vận khéo ở cơ sở” và 

Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường 

và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình 

hình mới”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan 

nhà nước đối với công tác dân vận.  

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

giai đoạn 2021-2030; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ 

sung các văn bản chính sách, pháp luật đảm bảo phù hợp thực tiễn, tính liên thông 

và đồng bộ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tập trung hoàn thiện và thực thi quy định 

về đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo phong cách “trọng 
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dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, 

làm dân tin”; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham 

nhũng, lãng phí, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.  

3. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm và 

hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp 

xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất 

chính đáng, hợp pháp của người dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của học sinh, sinh viên và cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc cơ quan.  

5. Phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội; quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, 

phản biện xã hội và góp ý xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

6. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện và 

triển khai đến các cơ quan, đơn vị mình nội dung văn bản này. Định kỳ tổng hợp 

báo cáo kết quả về Sở GDĐT (thông qua Phòng TCCB Sở) trước ngày 02/11/2021 

để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trực thuộc (th/h); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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