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Kính gửi: Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.  

 

Thực hiện Văn bản số 4714/UBND-THVX ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 

28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân 

vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 5273/UBND-NC ngày 

31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chỉ thị số 

33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị về nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 

28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân 

vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận; chú trọng đổi mới nội dung và hình 

thức tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong tình hình dịch 

Covid-19. 

2. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong 

đó xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, 

chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn với 

xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận với thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động về công tác dân vận trong tình hình mới. 
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Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử. 

Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách 

hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, chương trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nhiệm vụ của ngành, nhất là những 

lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; lấy sự hài 

lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030, Đề án đẩy mạnh cải 

cách hành chính xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 

không theo địa giới hành chính, giảm chi phí đi lại, chi phí xã hội, tạo thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành, tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc 

trên môi trường mạng. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động. 

Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ, 

tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, đối 

thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân 

dân theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong tham mưu, thực hiện công tác dân vận; tạo điều kiện để các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật và hoạt động của cơ quan, đơn vị.  

4. Tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận 

của hệ thống chính trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị 
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quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch về công tác dân vận của Trung ương và cấp  ủy 

các cấp. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin; đẩy mạnh công tác thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn 

đề liên quan đến đời sống của nhân dân; xử lý tham nhũng, tiêu cực, hành vi xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo thẩm quyền. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VT, TCCB. 
   
  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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