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Cm THI 
v tang cithng sr lãnh do cña Bang 

dôi vói cong tác dan vn trong tlnh hInh mó'i 

Trong nh&ng näm qua, cong tác dan vn dugc các cp ui', chInh quyn, co' 
quan, do'n vi quan tam Iãnh do, chi dlao  thirc hin dat  nhng kêt qua quan tr9ng, 
gop phân thirc hiên hiêu qua nhiêm vu chrnh tn duoc glao, nhiêu nôi dung co su 
dôi mi ye phucmg pháp triên khai, báo darn gân dan, sat c si; chInh quyên các 
cap quan tarn nâng cao hiu lirc quán 12 trên các linh virc; day mnh cài cách hành 
chInh, xây dirng chInh quyên din ti1r, tao  sir chuyên biên trong phiic v11 nguôi dan; 
cong tác tiép xiic, dôi thoai duoc duy trI thirc hin bang hInh thirc phii hçip nbärn 
lang nghe tam tu, nguyen vong, kiên nghj ci:ia ngui dan dê giài quyêt; phong trào 
thi dua :Dân  vn khéo" duqc day rnanh, phát huy sue mnh dai  doàn kêt toàn dan 
tc quyêt tarn thirc hin "rnvc  tiêu kép", vüa phông, chông djch COVID-19 hiu 
qua, vira khOi phiic và phát triên kinh tê; thirc hin tot cOng tác an sinh xã hi, 
chãrn lo dèi sOng nguôi dan. 

Tuy nhiên, qua trInh t chrc thirc hin cOng tac  dan vn can mt s han  ch 
nhu: cOngtác näm, dir báo tInh hInh có hc chua kjp th?i; hoat dng thông tin, 
tuyên truyên chu'a thrc sr thu hut sir quan tam cüa ngui dan; vic buy dng doãn 
vien, hi viên tham gia các hoat dng con khó khän; tinh than, thai d phc vii 
ngui dan cña mt b phn can bô, dàng viên, cOng chuc, viên chuc chua tOt; Mt 
tr.n To quOc, to chtirc chInh trj- xã hi, nhât là cap co s chua phát huy tot vai trO 
giárn sat và phân bin xã hi dôi vi mt so lThh vrc kinh tê, van hoá — xã hi... 

Nhü'ng han  ch trén do nguyen nhân khách quan và chü quan, mt so nguyen 
nhân chñ quan chü yeu là: mt sO cap uS', chInh quyên nhn thuc chua toàn din vi 
trI, tarn quan tr9ng cüa cong tác dan van; vic cv the boa, to chüc th1rc hin rnt so 
giái pháp trong các Nghj quyêt ye cOng tác dan vn chu'a sat tInh hInh thirc tê; näng 
lu'c lam cong tác dan vn cña rnt so can b, dàng viên, cOng chuc, viên chuc cOn 
han che. 

D sóm khc phc tInh trang trén; nâng cao ch.t 1ug cOng tác dan 4n trong 
tInh hInh môi, Ban ThuOTig vi Tinh uS' yêu cau các cap u5', tO chuc dàng, dja 
phuang, co quan, dan vj thrc hin tot mt sO ni dung tr9ng tam sau: 

1. Tiêp tvc  quán trit, trin khai thrc hin nghiêm các van bàn' cüa Dàng, 
Nhã nithc và Tinh uS' ye cong tác dan 4n; tr9ng tarn là các nhim vi, giài pháp ye 
cong tác dan vn nêu trong Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dâng, Ngh quyêt Dai  hi 

Chu'ong trmnh hành dng S6 34-CTr/TU, ngày 25/8/20 13 cCia Ban Thixàng vv Tinh üy thrc hin Nghj quyt s6 25-
NQ/TW, ngày 03/6/2013 cCia Ban Chap hành Trung uoiig Dãng khOa Xl ye "Thng cix&ng và dôi mOi sçr 1nh do ccia 
Dàng dôi vói cong tác dan van tnong tInh hlnh mói", Kêt luân 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 cUa Ban BI thu ye tiep 
tyc thixc hin Nghj quyet 25-NQ/TWngày 03/6/20 13; Quyêt dinh so 23-QD/TW, ngày 30/7/2021 cOa BO Chinh tn 
ye Quy chê cOng tác dan vn cOa h thông chInh tri;Quyêt  dnh so ii 16-QD/TU, ngày 29/9/2021 cOa Ban Thu&ng 
vu Tinh Uy ban hành Quy ch Cong tãc dan vn cUa h thông chinh trl... 
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XI Dâng b tinh; Nghj quyt so 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 cüa Ban Ch.p hành 
Trung ucng Dáng v tang cu&ng và dôi mth sir lânh dao  cüa Dãng dôi vói cong tác 
dan 4n trong tInh hInh mdi; Chi thj so 33/CT-TTg, ngày 26/11/202 1 cüa Thu 
tung ChInh phü ye tiêp t1ic tang cthng và dOi m&i cong tác dan vn cüa ca qu.an 
hành chInh nhà nuóc, chinh quyên các cap trong tInh hInhmó'i, gän vài Nghj quyêt 
Trung u'ong 4 (khóa Xl, XII, XIII) ye xây dirng, chinh dOn Dáng; các chi thj, quy 
dnh cüa Dáng ye hc tp và lam theo tu tuâng, do dirc, phong cách Ho ChI Minh; 
vic nêu guong cüa can b, dàng viên; tp trung lãnh do, huy dng ca h thông 
chInh trj tham gia cong tác dan v.n; day rn?nh cOng tác d 4n trong vüng dông 
bào dan tc thiêu sO, tOn giáo. .Xác djnh cong tác dan vn là nhiêm vii quan tr9ng, 
thung xuyên, Iâu dài cüa cà he thông chInh trj de thrc hin, bão dam s1,r lãnh do 
toàn dincüa Dãng, quàn 1' cüa Nba niióc, quyên lam chü cüa Nhân dan, khôi di 
doàn két toàn dan tôc. 

2. Các cp u, t chüc dâng, ca quan, thn vt tiêp t1ic chi do, dy manh  cong 
tác thông tin, tuyên truyên chü tnwng cüa Dâng, phap 1ut cüa Nhà nuOc bang 
hlnh thi:rc phii hçip den trng dja bàn, dOi tugng c the. Quán trit, thirc hin hiu 
qua Cong van sO 403-CV/TU, ngày 11/01/2022 cüa Ban Thung vi Tinh uS' ye 
vic tang cithng thrc hin quy ché dan chu co s; nâng cao nhn thirc, trách 
nhim ciia các cap i:ty, to chrc dâng, nhât là ngi.rô'i di'rng dâu trong h thông chInh 
trj, can b, dãng viên, gàn vi vic trien khai thrc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII 
cia Dâng ye ni dung lien quan quyên lam chü cüa Nhân dan; phát huy dan chü 
trong Dâng, vai trô cüa Nhân dan tham gia xây dirng, ban hành và thirc hin các 
chü truolig, chinh sách, bào dam phiso'ng châm "Dan biêt, dan bàn, dan lam, dan 
kiêrn tra, dan giám sat, dan thii hithng"; quan tam cüng cO, kin toàn nâng cao chat 
1uang hoat dng cüa Ban Chi do Quy chê dan chü a ca sa các câp,chü dng, tang 
cu&ng sâu sat vOi cci sa dê chi dao,  dOn dOc, kiêm tra vic thirc hin cong tác dan 
vn dôi vâi h thông chInh trj cüng cap; duytrI th'Lr&ng xuyên cong tác tiêp xüc, 
dOi thoai, lang nghe tam tu, nguyen vong, kiên nghj cua ngu&i dan dê giâi quyet 
hiu qua, nhât là vu&ng mac, yn dê nOi len a ca s&; kjp thai thông tin kêt qua dê 
nguô'i dan nãm, hn chê khiêu ni, khieu kin kéo dài, vu'çit cap. 

3. Ban can sr dãng U5' ban nhan dan tinh lãnh dao  Uy ban nhân dan tinh chi 
dao các cap, ngành, co quan, don yj  th1rc hin hiu qua Chuong trInh tOng the cái 
cách hành chInh Nhà nuóc giai doan 2021 — 2030, Chi thi sO 23/CT-TTg, ngày 
02/9/2021 cua Thu tuóng ChInh phü y  day manh  cài cách hành chInh giai doan 
202 1-2030, yaj djnh huang "Xây dimg và hoãn thin Nhà nithc pháp quyên xã hi 
chü nghia trong sach, yUng manh,  tinh gçn, hoat dng hiu lirc, hiu qua, vi Nhân 
dan phiic yu yà yj  sr nghip phát triên cüa dat nuôc"; các van bàn chi dao  cüa Ban 
Thithng yu Tinh uS' Chi thj so 08-CT/TU, ngày 27/7/202 1 ye dOi mâi, nâng cao 
chat luQllg cOng tác giáo dc chInh trj, tu tithng trong can b, dãng viên; Chi thj so 
05-CT/TU, ngày 20/7/2021 ye day manh kS' 1ut, k5r  cuong, trách nhim cüa can 
b, dãng yiên trong thc hin nhim vi, tao  sr chuyen bien han na trong phiic vii 
nguè'i dan; kip thô'i bieu duang, khen thuàng nhüng diên hInh, nhân tO tIch clrc; xir 
iS' nghiêm can b, cong chüc, yjen chic có hành vi ci.'ia quyên, tham nhüng, lang 
phi, tiêu crc, gay phiên ha Nhân dan. 



4. Các Dàng doàn Mt trn To quc và các to chirc chInh tr - xà hi; Ban 
Thung vi Tinh doàn tiêp tçtc nâng cao chat lugng, hiu qua boat dng theo Chi 
thi sO 06-CT/TU, ngày 20/7/202 1 cfia Ban Thung vii Tinh u ye tiêp tc nâng 
cao chat 1uçng hoit dng cüa Mt trn To quOc và các tO chirc chInh trj - xã 
hOi các cap; chi tr9ng dOi imfyi ni dung, phucng thirc thçrc hin cOng tác dan van; 
phát huy tOt vai trô nOng cOt trong thirc hin quyên lam chü cüa Nlhân dan; xây 
dung lrc 1uçng cot can trong ton giáo, dan tc; quan tam theo döi, n.m bat nhQng 
van dê ngthi dan và du 1un xã hi quan tam dê có hInh thirc giài quyêt phü hçp, 
gop phân nâng cao chat lu9g cOng tác quãn 1, t.p hçip, phát triên doàn viên, hi 
viên và Nhân dan; tIch cxc van dng Nhân dan tham gia xây dirng, thirc hin và 
giárn sat vic thrc hin Quy chê dan chi:i co s&, gop , dánh giá can b cà no'i 
cLr tri tang cu6ng tharn gia các hoat dng tir quân cong dOng; thrc hin tOt chüc 
nãng giám sat, phân biên xa hôi và tham gia gop xây dting Dâng, xây dirng chInh 
quyên. 

Tip tilc nâng cao cht 1u91ig boat dng, cht lixcing xây dirng van bàn quy 
pharn pháp 1ut; giám sat cña hi dOng ithân dan các cap, thrc hin tOt hoat dng 
tiêp xüc ci.'r tn, tiêp nhn, xcr l' và giài quyêt, xü 1' kiên nghj cüa cir tn. 

5. Các cp us', t chirc dàng thi.thng xuyên lAnh dao  ci:ing cO, kin toàn tO chirc 
bô may, can b lam cong tác dan vn, nhât là cap c sà; gn vi quy hoach, dào 
tao, bôi duO'ng, bO tn s dung can b lam cOng tác dan 4n, Mt trn To quOc, các 
tO chrc chInh trj - xâ hi có phârn chat chInh tn, dao  dc tot, Co näng lirc thrc tiên, 
k nãng vn dng, bào dam tInh On djnh và kê thüa, dáp ing tot yêu câu, nhiêm vu 
trong tInh hInh mdi; có ca chê khuyên khIch, dng viên di ngQ can b tré, CO 

chuyên mOn và k' näng tOt an tam cOng tác. Thc hin cO hiu qua COng van so 
392-CV/TU, ngày 31/12/2021 cüa Ban Thung vi Tinh u' ye viêc day math 
phong trào thi dua "Dan vn khéo" giai doan 2021-2025; chitrçng nhng lTnh vuc 
khó, duc du luan quan tarn, nhât là triên khai dir an phát triên kinh tê - xã hi có 
thu hOi dat; an sinh xa hôi, xây dirng nOng thôn mdi, dO thj van minh, tao s11 dOng 
thun, dOng tInh, dOng lông, üng h cüa ngu'i dan. 

Tip tuc nâng cao cht 1u'ng phong trào thi dua yêu rnthc da phuo'ng, ca si 
bang nhng hành dông thiêt thrc, the nhàm CO vu, thu h& sir tham gia cüa dOng 
dáo các tang lap Nhân dan, tao  su lan tOa nhthìg giá trj tOt dp trong cong dOng, xã 
hi 

6. Tang cuô'ng lath dao, chi  dao  thuc hin cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám 
sat dOi vOi các cap us', da phuang, ca quan, dn vj; can b, dng viên, chiên si lirc 
lup'ng vu trang tnong thirc hin cong tác dan vn, kp thai phát hin, nhân rng, 
biêu throng, khen thu&ng nhüng to chrc, cá nhân có thành tIch nôi tri. Tiêp tçlc 
duy trI thuc hiên tOt nhiêrn vu ban ththng vi1 cap u'các cap djnh kS'  nghe các co 
quan dan van, Mat trân TO quOc, các tO chüc chInh trj - xã hi báo cáo dê chi dao, 
djnh hixang hoat dng, gópph dua nghj quyêt, chi thj cüa Dàng di vào cuc 
sOng, mang 'ai  hiu qua thiêt thirc. Thu&ng xuyên rà soát, bô sung quy ché phôi 
hçp giUa các co quan chinh quyên vói h thông co' quan dan van, Mt tr.n To 
quOc, các tO chü'c chInh trj - xa hi theo Quyêt dtnh  sO 238-QD/TW, ngày 
30/9/2020 ciia Ban BI thu ye vic ban hành Quy chê phôi hgp giüa ban tuyên giáo 
các cap vó'i Co quan nhà nuac cüng cap trong vic thxc thi pháp luât, tniên khai kê 
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hoach phát trin kinh t - xã hi, giài quyt các vn d ni cm, Nhân dan quan 
tarn; gop phân nâng cao hiu qua thrc hin nhim vii chInh trj cüa tirng co quan, 
giái quyêt hiu qua các cong vic lien quan den ngui dan, không dê xây ra birc 
xi.iic xa hi, phát sinh diem nóng ye an ninh trt tir. 

7. T chrc thijc hiên 

7.1. Các cp uS', t chirc dáng, dja phuang, cci quan, dan vj theo chirc nàng, 
nhirn vi quan tarn to chirc phô biên, quán trit và xây dirng kê hoach  thrc hin có 
hiu qua Chi thj nay. 

7.2. Ban Tuyên giáo Tinh u5' chi dao,  djnh hurng các ca quan báo, dài, h 
thông ca quan tuyên giáo, di ngü báo cáo viên, cong tác viên du 1un xã hi to 
chirc tuyên truyên sâu rng Chi thj, tao  sir thông nhât ye nhn thrc và hành dng 
trong Dáng, s1r dông thun trong N1n dan trong vic triên khai thrc hin. 

7.3. Ban Dan vtn Tinh uS' chi  dao,  huóng dn Mt trn T quc và t chirc 
chmnhtrj - xã hi tinh day mnh tuyên truyên, vn dng trong doàn viên, hi viên 
và quan chiing nhân dan tich circ tham gia giárn sat vic thirc hin Chi thj; chü tn, 
phôi hop vói ca quan, don vj có lien quan h.thng dan, theo döi, kiêm tra, don dOc 
vic thuc hin Chi thj; djnh k5' báo cáo Ban Thuing vi Tinh uS' kêt qua thirc hin. 

7.4. Các dng chI US'  viên Ban Chp hành Dâng b tinh lãnh dao,  chi  dao, 
theo dOi, don dôc viéc quán tnit vã triên khai thrc hin Chi thj nay tai  dja phuong, 
co quan, don vj diicc phân cong phix trách. 

Chi thj nay dixgc ph bin dn chi b, doán viên, hi viên và các thng Rip 
Nhân dan. 

Nai nhân: 
- Ban BI thir Trung iroiig Dâng (b/c); 
- Ban Dan van Trung irong (b/c); 
- Các co quan tliarn muu giip vic Tinh uS'; 
- Dâng doàn, ban can sr dáng UBND tinh; 
- Các co quan tinh; 
- Các huyn, th, thành u5', dáiig uS' trrc thuc Tinh u5' 
- Các dông chI Tnh u5' vién; 
- Lãnh do Van phông Tinh u5'; 
- Phông Tong hçp - VPTU; 
- Luu Van phOng Tinh u5'. 
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