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V/v triển khai thực hiện công tác
dân vận chính quyền năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT,
Thực hiện Công văn số 2259/UBND-VX2 ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về
công tác dân vận chính quyền năm 2019, như sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày
14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân
vận của cơ quan nhà nước các cấp”; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả một
số nội dung sau: Thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân
làm chủ”; triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính
sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt và đúng quy định trong công tác tiếp dân,
đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác
cải cách hành chính, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung
ương; tích cực và chủ động trong công tác phổi họp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và trong đơn vị tham
gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Dân vận khéo”.
2. Tiếp tục thực hiện 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”. Đánh giá cụ thể kết quả thực
hiện 07 nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị.
3. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện có hiệu quả nội
dung Kế hoạch số 1863/KH-UBND-BDVTU ngày 03/4/2019 của ủy ban nhân dân
tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối họp thực hiện Năm Dân vận Chính quyền
2019, đảm bảo phù họp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
4. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Qua quá trình thực hiện tại cơ quan, đơn vị,
cần đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó
khăn, bất cập phát sinh.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua
“Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính
nhà nước các cấp và đề án “Văn hóa công vụ” (theo Quyết định sô 1847/QĐ-TTg
ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
6. Tổng kết việc thực hiện dân vận chính quyền năm 2019:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị, trường
học trực thuộc Sở triển khai các nội dung trên và tổng kết tình hình, kết quả thực
hiện, gửi báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày
10/8/2019.
- Giao Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả thực hiện “Năm Dân vận
chính quyền 2019” của ngành giáo dục Lâm Đồng báo cáo Sở Nội vụ trước ngày
20/8/2019./.
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