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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày        tháng 10 năm 2022 

 
       Kính gửi: 

                                          - Thủ trưởng phòng, ban, ngành huyện; 
                                          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4868/UBND-NC ngày 24/10/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực 

hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (gọi chung là cơ quan, 

đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xác định rõ công tác 

dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính 

trị, gắn chặt công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và 

thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. 

Thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương 

và của tỉnh về công tác dân vận1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

2. Thực hiện nghiêm việc phân công cán bộ, công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý phụ trách công tác dân vận theo đúng quy định tại Quyết định số 

1167-QĐ/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác 

tiếp dân; xây dựng Quy chế và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính 

quyền các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh với Nhân dân, cán bộ, công 

                                        
1 Quyết định số 1167-QĐ/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành  Quy chế công tác dân 

vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 05-CTr/ BDVTU-BCSĐ 

UBND ngày 17/02/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy  ban nhân dân tỉnh về công tác dân  vận  

giai đoạn 2022 - 2026; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác 

dân vận, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 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 

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 39a/KH-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện  thực hiện công tác 

dân vận chính quyền trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2026 
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chức, viên chức, người lao động; tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật đối với các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, 

công dân gắn với công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhất là đối với 

các những lĩnh vực có tính nhạy cảm, dễ phát sinh bức xúc. Tích cực chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; không để phát sinh các vụ 

việc khiếu kiện đông người.  

3. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy 

trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; rà soát, điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan trực 

tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để 

nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban 

nhân dân huyện và các xã, thị trấn. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của 

Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến cải thiện 

và từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối 

với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.  

4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong công tác dân vận. Tập trung rà soát, xây dựng, triển khai và nhân rộng các 

mô hình “Dân vận khéo” liên quan trực tiếp đến người dân và giải quyết các vấn 

đề bức xúc thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao đạo 

đức, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ 

Nhân dân trong cơ quan Nhà nước.  

5. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ” trong triển 

khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các 

dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc việc 

lấy ý kiến cộng đồng, phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng đối với các 

chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân theo quy định.  

6. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác dân vận 

và thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị (báo cáo 6 tháng trước ngày 

05/6, báo cáo năm trước ngày 01/12) và các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu 

cầu, đảm bảo về thời gian, đúng nội dung trọng tâm (cụ thể kết quả thực hiện, 

không nêu chung chung hoặc những nội dung thực hiện không gắn với công tác 

Dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ,…)  đến Phòng Nội vụ để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

7. Giao Phòng Nội vụ:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân 
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vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện Quy chế dân chủ 

trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện 

giai đoạn, hàng năm, đồng thời theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây 

dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn, hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của 

từng cơ quan, đơn vị. 

- Hướng dẫn việc phân công cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý theo dõi, kiểm tra thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ tại cơ quan, 

đơn vị. 

- Tham mưu tổ chức hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ liên quan đến thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ cho 

cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước trên địa bàn 

huyện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị hoặc lồng ghép vào 

kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra công vụ, kiểm tra 

cải cách hành chính,…; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Dân vận Huyện ủy; 
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- LĐVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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