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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 

 của Bộ Chính trị và Quyết định số 268-QĐ/HU, ngày 16/3/2011 của Ban 

Thƣờng vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác  

dân vận của Hệ thống chính trị 

 

 Thực hiện Công văn số 2131-CV/HU ngày 18/3/2020 của Huyện ủy Đình 

Lập về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như 

sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới, diện tích tự nhiên rộng 118.956,45 

ha, dân số trên 28 nghìn người, có trên 6.842 hộ gia đình, gồm các dân tộc chủ 

yếu như Tày, Nùng, Dao, Kinh; có 10 xã, 02 thị trấn và 70 cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND huyện quản lý, có 1.213 cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước; là một trong những huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn, hệ 

thống cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống nhân dân đã từng bước được cải 

thiện nhưng còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của nhân dân không đồng 

đều giữa các vùng. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội luôn được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

được tăng cường; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục 

được đổi mới về phương thức hoạt động, tích cực vận động Nhân dân tham gia 

phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Những kết quả trên phản ánh hiệu quả 

của việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trên địa bàn huyện, trong đó có việc thực hiện quy chế công 

tác dân vận của hệ thống chính trị. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 1. Công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp 

ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 

25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 268-QĐ/HU, ngày 16/3/2011 

của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận 

của Hệ thống chính trị  

 Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện 

đến cơ sở, sau khi Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính 

trị và Quyết định số 268-QĐ/HU, ngày 16/3/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị. UBND 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, quán triệt các nội 

dung Quyết định số 268-QĐ/HU, ngày 16/3/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị đến toàn thể 
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cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 

UBND các xã thị trấn nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận, xây dựng 

kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 

 2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định 

số 268-QĐ/HU, ngày 16/3/2011 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về việc ban 

hành Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị 

 Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống 

chính trị, hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân 

vận, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, 

thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng các kế hoạch như: Kế 

hoạch cải cách hành chính; kế hoạch thu, chi ngân sách, kế hoạch đối thoại trực 

tiếp với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kế hoạch tổ chức triển 

khai các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; kế 

hoạch kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn…. để tập trung tổ chức triển khai thực hiện. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch các 

chủ trƣơng, chính sách, các chủ trƣơng phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phƣơng, các khoản thu chi từ ngân sách nhà nƣớc và các khoản thu, chi 

khác, thủ tục hành chính và các quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

theo quy định của pháp luật 

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hàng 

năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng và ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách 

hành chính nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương và địa 

phương. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã 

chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, rà soát niêm yết công khai các 

thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị, phân công 

công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị; tạo điều kiện 

thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết công việc đảm bảo nhanh 

chóng, thuận tiện. Quan tâm rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể trong 

giai đoạn 2015 – 2020, tổng số thủ tục hành chính được đưa ra rà soát, đánh giá 

là 160 thủ tục, cụ thể: Rà soát, đánh giá 105 thủ tục, trong đó kiến nghị giữ 

nguyên là 90 thủ tục và kiến nghị phương án đơn giản hóa là 15 thủ tục; rà soát 

phương án rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (theo Đề án cải cách 

TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020) là 55 thủ tục, qua kết quả rà soát có 39 thủ 

tục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời gian giải 

quyết. Công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên được tăng cường thực hiện, kết quả trong giai đoạn 2011 - 

2019, cấp huyện tiếp nhận 28.182 hồ sơ, trả kết quả đúng hẹn 28.072 hồ sơ, trả 

chậm hẹn 07 hồ sơ, đang giải quyết 103 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 141.772 hồ sơ, 

trả kết quả đúng hẹn 141.469 hồ sơ, trả chậm hẹn 88 hồ sơ, đang xem xét 215 hồ 

sơ. 
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Đối với các chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước được 

UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, và đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị, đồng thời chỉ đạo trung tâm Văn hóa Thể 

thao và Truyền thông tích cực triển khai trên hệ thống thông tin, truyền thông từ 

huyện đến cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm 

bắt kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện.  

Công tác thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn huyện được 

các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, kết quả 

thu ngân sách trên địa bàn huyện từ năm 2010 – 2019 được 130.580 triệu 

đồng/104.954 triệu đồng, đạt 124, 42% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân huyện giao; chi ngân sách được thực hiện đảm bảo nguồn chi lương, 

phụ cấp, chi trả các khoản trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng; 

chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Hàng năm các cơ quan, đơn vị được giao vận 

động đóng góp các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, kết quả thu các loại quỹ được công 

khai rộng rãi, được chi cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

 2. Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế 

độ tiếp công dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của 

nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc 

của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời đơn thƣ khiếu nại, tố cáo và 

những vấn đề bức xúc trong nhân dân 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và các quy định của pháp luật về công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hằng năm, UBND huyện đều xây dựng 

Chương trình, Kế hoạch đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên 

địa bàn huyện. 

 UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, từng bước gắn với xử 

lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ 

quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 

02 lần/tháng, ngoài các lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, còn thực hiện các 

cuộc tiếp công dân đột xuất từ đó đã góp phần đã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm 

nhiều vụ việc bức xúc của công dân từ cơ sở, giảm tình trạng khiếu kiện vượt 

cấp. Cùng với đó, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân từ huyện 

đến cơ sở đã được kiện toàn tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp công dân 

góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

Chủ tịch UBND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết hiệu quả đơn 

thư khiếu nại, tố cáo liên quan quản lý hành chính nhà nước; giao cơ quan thanh 

tra và các bộ phận tham mưu chủ động xác minh, tham mưu hướng xử lý, giải 

quyết phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước và quyền lợi 
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của công dân. Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ năm 2010 – 2019, 

cấp huyện tiếp nhận và giải quyết kịp thời 552/584 đơn, đạt 94,52% số lượng 

đơn, thư tiếp nhận. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên 

địa bàn huyện đã được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, 

ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu 

kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững 

ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

Để nâng cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn, Hàng năm UBND 

huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm 

tra kỷ luật kỷ cương hành chính trong đơn vị, đồng thời UBND huyện xây dựng 

kế hoạch kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính hàng năm của huyện, thành lập 

tổ kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính và tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đề 

ra. Kết quả đã kiểm tra được 37 cuộc, qua kiểm tra, nhìn chung Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo giải quyết công việc và thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; đa 

số cán bộ, công chức, viên chức đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

về trang phục, tác phong, lời nói phù hợp với quy chế văn hóa công sở; chấp 

hành tốt giờ giấc làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Nội quy, 

quy chế làm việc được các cơ quan, đơn vị quan tâm sửa đổi, bổ sung. Tuy 

nhiên còn một số cơ quan đơn vị giải quyết một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, 

chất lượng còn hạn chế. Đoàn kiểm tra đã kịp thời đề nghị các cơ quan, đơn vị 

khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

 3. Công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

về công tác dân vận; chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức 

chính trị - xã hội vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 

 Công tác kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công 

tác dân vận được UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện, hàng năm UBND 

huyện đều thực hiện kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan đơn vị 

trong đó có kiểm tra lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan, 

đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những hạn chế yếu kém đề nghị các đơn 

vị khắc phục, đồng thời đề nghị các đơn vị phát huy những ưu điểm trong công 

tác dân vận tại đơn vị. 

 Hàng năm, UBND huyện phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm 

vụ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, vận động các 

đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi 
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đua học tập, lao động, sản xuất. Tích cực hưởng ứng các chương trình dự án nhà 

nước đầu tư trên địa bàn, thi đua học tập, lao động, sản xuất phấn đấu thực hiện 

tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa 

bàn huyện. 

 UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp, UBND các xã thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân phản ánh, kiến nghị của nhân dân với chính 

quyền những vấn đề liên quan đến các chính sách mà nhân dân quan tâm. Các ý 

kiến, kiến nghị của nhân dân cơ bản được tập trung được giải quyết kịp thời, từ 

đó lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền tiếp tục được nâng lên. 

 4. Công tác tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng về công tác dân vận, phản ánh, nêu gƣơng điển hình tiên tiến 

trong công tác dân vận 

 Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, để 

triển khai các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng về công tác dân vận đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp 

nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tham 

mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và nhà 

nước về công tác dân vận, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông huyện tích xây dựng các tin bài, phóng sự, kết quả qua 10 năm đã 

biên tập và phát sóng được 1.680 lượt tin, bài phóng sự về công tác dân vận trên 

hệ thống truyển thanh địa phương và trang truyền hình cơ sở. Quan tâm tuyên 

truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình dân vận tiêu biểu như: Phong trào 

“Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh được triển khai thực hiện rộng khắp các xã, thị trấn. Đặc biệt triển khai 

thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng thôn văn hóa tại thôn Tà 

Hón, xã Đình Lập; mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng thôn xanh, sạch, 

đẹp tại thôn Đồng Khoang, xã Cường lợi.  

 Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến được UBND huyện quan tâm triển 

khai thực hiện, UBND huyện đã tổ chức 02 hội nghị vinh danh, khen thưởng các 

hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong hiến đất để xây dựng nông thôn mới và 

xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

 5. Chỉ đạo Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy chế dân chủ 

tron đơn vị,  chấp hành nội quy, định trong trong thi hành nhiệm vụ, công 

vụ  

 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức Hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, kết quả hàng năm 100% các cơ quan, đơn vị phối hợp 

với công  đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, có biện 

pháp điều chỉnh kịp thời, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan, đơn vị 

thường xuyên quán triệt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị đến cán bộ, công 

chức, viên chức để mỗi cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời, đồng thời thực hiện 
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tốt các quy định về nghĩa vụ đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên 

tắc trong hoạt động công vụ và những việc không được làm theo quy định của 

pháp luật. Qua thực tế theo dõi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

thi nhiệm vụ nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành tốt 

các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong thực thi công 

vụ, tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân có thái độ chân thành, tôn trọng 

nhân dân, giúp đỡ nhân dân. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt đƣợc  

 Thực hiện Quyết định của Trung ương, của Tỉnh và của huyện về công tác 

dân vận của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã kịp 

thời quán triệt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân 

vận trong cơ quan hành chính nhà nước.  Nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức về công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là người 

đứng đầu đơn vị đã gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 

chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính tiếp 

tục có nhiều đổi mới với mục tiêu tạo điểu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 

giải quyết công việc được thuận tiện, hiệu quả và nhanh chóng. Các chương 

trình, dự án, các chế độ chính sách đối với nhân dân được quan tâm triển khai 

kịp thời hiệu quả.  

 Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, 

thực hiện các chương trình dự án, các chế độ chính sách đối với người dân đảm 

bảo kịp thời; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết 

đơn thư kiếu nại, tố cáo của nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện... 

 2. Hạn chế, yếu kém, nguyên nhân 

 Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác dân 

vận; chưa kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai về công tác 

dân vận trong cơ quan, đơn vị. 

 Sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan đơn vị với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc chưa được kịp thời. 

 Một số cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách 

công tác dân vận chưa tham mưu kịp thời cho lãnh đạo đơn vị trong triển khai và 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống 

chính trị; Công tác kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan 

đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, công tác báo cáo công tác dân vận 

định kỳ chưa được kịp thời. 

 3. Bài học kinh nghiệm 

 Để thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị phải nhận thức vai 

trò, vị trí,  tầm quan trọng của công tác dân vận; chủ động quán triệt, triển khai 

đầy đủ các văn bản của Đảng về công tác dân vận đến cán bộ, công chức trong 

đơn vị để triển khai thực hiện. 
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 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên phối hợp tổ chức triển 

khai, thực công tác dân vận, đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, 

nhà nước đối với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân 

dân. 

 Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về đầu tư 

các chương trình dự án trên địa bàn huyện; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức 

tiếp tục nần cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chủ động tổ chức 

triển khai thực hiện kịp thời các công việc được phân công. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực 

hiện chủ chương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. 

Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện 

Quyết định 1356-QĐ/TU và Quyết định 2861-QĐ/HU, ngày 11/6/2011 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành quy chế công tác Dân vận trong hệ thống 

chính trị. 

2. Đẩy mạnh thực hiện quy chế công tác dân vận các cấp; tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế, cụ thể hóa quy chế sát với tình hình 

thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 

công chức trong các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác dân vận đảm bảo đúng 

quy định. Hàng năm các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận để tổ chức thực hiện và báo cáo cơ 

quan thường trực tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập, lao 

động, sản xuất, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị đề xuất của nhân dân. 

4. Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết pháp 

luật của Đảng và nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch 

phù hợp trong quản lý, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng –an ninh. Tiếp tục đẩy nạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nội 

quy quy chế, của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong 

thực thi công vụ. 

5. Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ Quy chế công tác dân 

vận của hệ thống chính trị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo 

cáo kết quả về cơ quan thường trực để tổng hợp theo dõi theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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