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CHI Till 
CUA BAN THU'ONG VJ TINH UY 

ye nâng cao chAt ltrQng, hiu qua cong tác dan vn 
trên dia bàn tinh Lao Cai 

Trong nhirrng  nàrn qua, các chü triiang, thrOng Ii cüa Dãng v cong tác dan 
vn deu thrçrc các cap üy, chInh quyn, Mt trn T quc và các to chirc chinh trj - 
x hi quán trit, triên khai, t chrc thirc hin nghiêm tüc. Cong tác dan 4n duçc 
tang cuOng, Co nhthig dOi mo'i, tao  s1r chuyn bin tIch circ v nhn thirc, trách 
nhirn, sr phôi hçp thirc hin cong tác dan 4n cüa các cap, các ngânh trong cã h 
thông chmnh trj tir tinh den ca sô. Cong tác dan 4n chInh quyn duçc dAy rnanh, 
nâng cao trách nhirn phic vit nhân dan cüa c1ti ngü can b, cong chirc. Hoat dng 
giám sat, phàn bin xà hi, tharn gia xây dirng Dàng, chInh quyn cüa M.t trn T 
quc, các t chirc chInh trj - xã hi ngày càng hiu qua. Phong trào thi dua "Dan 
vn khéo" gn vth vic h9c tp và lam theo tu tumg, dao  thrc, phong each H Chi 
Minh dat  thrçrc kt qua và cO nghTa thit thirc trên tat cá các lTnh v1rc. Vic tip 
xüc, d& thoai trçrc tip vri Nhân dan cña ngithi thrng dAu cp üy, chinh quyn cac 
cp thrcc thirc hin thu&ng xuyên. Nhân dan tIch crc hurng thig thirc hin các rnc 
lieu phát trin kinh t, x hi; tang ci.rOng doàn kt các dan tOe,  cüng CO môi quan 
h gän bó giüa Dãng, Nhà nuàc vOi Nhân dan, gop phn thrc hin thng 19'i các 
nhim vii chInh tr cüa Dãng bO tinh d ra. 

Ben canh  nhttng kt qua dat  du'crc, cong tác dan 4n trên dja bàn linh cOn mOt 
s thn tai, han ch& Cp üy mOt  s6 ni chm trién khai, cii the hóa các van bàn cüa 
Trung iiang, cüa tinh; chua thuOng xuyên kirn tra, giárn sat vic th?c hiOn các van 
bàn cUa Dãng v cong tác dan 4n; vic thirc hin Quy chê dan thU 6 co s&, phát 
huy quyên lam chà cUa Nhân dan có noi lam chua tot; cong tác tiêp dan, dôi thoai, 
giãi quyt dan thu có viOc chua kjp thii; cong tác dan vn trong các ca quan hành 
chinh nhà nithc, chInh quyn các cAp có noi cOn nng ye biOn pháp hành chInh, 
chua quan tam dn tuyên truyn, 4n dng, thuyt phiic, giái thIch; rnOt  so co' quan, 
dan v! chixa phân cOng lanh dao, can bO phi trách dan 4n theo Quyêt djnh so 290-
QD/TW, ngày 25/02/20 10 cUa BO Chinh trj (khóa XI) v "Quy cheA  cong tác Dan 
vn cüa h thong chinh trl". Hoat dng giám sat, phän biOn xà hOi,  tharn gia gop 
xay dirng Dáng, xây drng chInh quyn cUa Mt trn To quôc, các to chU'c chinh trj 
- xà hQi mOt so ncri hiOu qua chua cao. Hoat dng cUa khôi dan 4n mOt  so co' s 
chua dM mó'i, nhât là viOc nAm tInh hInh Nhân dan, phán ánh và tham miru cap Uy 
giài quyt cac vAn d nay sinh 6' co' s6' cOn chrn... 
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NhU'ng h?n  ch trên do nhiu nguyen nhân, trong do cO các nguyen nhân chü 
yu nhu: Nhn thrc cüa rntt so cap üy, chInh quyn v cong tác dan vn chua dy 
dñ; mt bt phn can b, dãng viên, ngu'i dig dâu con nhn thirc cong tác dan 
4n là trách nhirn cüa h thng dan van, M.t trn Ti quc và các t chtrc chInh trj 
- xa hi. Mt s co quan, dan vj chua chñ dng tham muu cho cAp üy, chfnh quyM 
các chü trucrng, giãi pháp d thirc hin tot cong tác dan 4n. Vic di mó'i ni dung, 
phiiang thrc hoat dng cüa Mt trn T quc, các t chirc chinh trj - xã hi có nai, 
CO m.t chua dáp irng yêu cAu thrc tin. Näng lixc cüa dci ngü can b lam Cong tác 
dan vn imt so no'i chua dáp irng yêu câu nhirn vi trong tInh hInh rnài... 

Trong thii gian tói, tInh hmnh th giói, khu virc Va trong nuóc së tip tic tác 
dng sâu, rng dn di sng Nhãn dan. Các phiio'ng tin thông tin, mng xã hi 
trrc tip tác dng ngày càng da dang, da chiu... D tip t1ic thic hin tht cong tác 
dan v.n trong tInh hInh mói, phát huy các kt qua dä dat  thrc, khc phiic CáC ton 
tai, han ch trong thai gian vira qua, cn phãi tip tic tang cuäng dôi mOi, nâng 
cao chAt lll9ng, hiu qua cong tác dan van. Ban Thu'Ong v11 Tinh üy yêu câu các 
cAp üy dãng, chInh quyn, Mt trn T quc và các th chirc chinh trj - xã hi t.p 
trung thc hin tht mOt  sO nhim v11 sau: 

1. Tip tçlc tang cithng sir länh dao, chi  dao trirc tip và thuthig xuyên cüa 
cac cAp ñy, chinh quyên, ngui dñng dâu co' quan, dan vj, da phu'ong doi vOi cong 
tác dan 4n. Xác djnh vic thirc hin cong tác dan vn là nhirn vii quan trgng cUa 
các t chirc trong h thng chInh trj, cüa can b, dáng viên, cOng chrc, viën chirc, 
doàn vien, hôi vien, can b, chin sT 11rc lung vu trang. Các cAp üy, chInh quyn, 
Mt trn T quc, các t chirc chInh tr - xa hi, các t chüc hi qun chiing phãi 
thi.thng xuyên quán trit sâu sc chü truong, quan diem cüa Dâng v cong tác dan 
van, chU dng xây dirng chuang trInh kê hoch và to chirc thrc hin cong tác dan 
4n gn vó'i nhim viii chInh trj cña ca quail, dan vj, dja phucrng. COng tác dan vn 
phãi di tnrâc rnt buàc vi mic tiêu dé nhân dan n.m rO các chü truo'ng cüa Dàng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà rnró'c. 

2. Tp trung dAy rnanh  cong tác dan 4n cña các co' quan nhà nuc, chfnh 
quyn cac cAp. Triên khai thirc hin nghiêm tñc Quy& djnh s 290-QE/TW, ngày 
25/02/20 10 cüa B chInh trj (khóa XI) ye "Quy ché cong tác Dan vn caa h thông 
chInh trj"; Chi thj s 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 cüa Thu tuàng ChInh phü v 
"Thng cithng và di mài cOng tác dan 4n trong ccr quan hành chInh Nhà rnthc, 
chinh quyn các cAp trong tmnh hInh mi; Chi thj s 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 
cüa Tinh üy ye tang cithng sir lânh do cüa Dãng d& vó'i cOng tác dan 4n trong 
co' quan hânh chInh Nhà nuc, chinh quyn các cAp tinh Lao Cai; trin khai thrc 
hin kp thi các van ban ci'ia Trung uang, cüa tinh v cong tác dan vn chInh 
quyên; 100% các co' quan, dan vj, dja phuang phán Cong lãnh dao  phii trách cong 
tác dan van. 

3. D6i mói ni dung và phu'ang thic hoat dng cUa Mt trn T quc va các 
t chirc chInh trj- xã hi. Phát huy vai trO cüa mi can b, dãng viên, cong chrc, 
viên chirc, doàn viên, hOi  viën, nguii cO uy tin, già. lang, trtrâng ban, tnr&rig các 
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dOng h9 trong cong tác tuyên truyn, vn dlQng Nhân dan t1c hin du'O'ng 1i, chü 
truang cüa Dáng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nba rnr&c; nâng cao thirc chap hành 
pháp 1ut và trách nhirn cüa cOng dan, phát huy quyn lam chiX ciXa Nhân dan. Mt 
tr.n To quôc và các to chirc chInh trj - xä hi tip tiic nâng cao hiu qua cOng tác 
giám sat, phân bin và 4n dng nhân dan tham gia xây dirng Dáng và h thng 
chInh trj trong sch, vtthg rn.nh. 

Nâng cao chit lucrng các phong trào thi dfla yêu.mrâc, d.y rnnh xây drng, 
nhân rng phong trào thi dna "Dan vn khéo" trên tt cã các linh vçrc, phát huy 
sirc manh  tong hçip gop phân phát trin kinh t - xã hi, dam bão quc phàng an 
ninh, xãy drng h thng chInh trj, ciXng c khi di doàn kt toàn dan. 

4. Dy manh,  nâng cao chit lucrng, hiu qua vic xây dijng và thrc hin quy 
ch dan chiX ó' co' s&. Thirc hin t& quy djnh v tip cOng dan, giãi quyt dan thu', 
khiéu n.i, tS cáo cüa cOng dan; quy ch tip xc, di thoai trlic tip vci Nhân dan 
cüa nguôi d(rng dâu cp üy, chinh quyn các cp theo Quy ch s 17-QC/TU ngày 
04/12/20 19 ciXa Tinh ñy Lao Cai. 

Tang cuông nm tInh hInh Nhân dan, sâu sat ca sO', 1ng nghe tarn tu, nguyen 
v9ng cña Nhân dan. ChiX trçng cOng tác dan vn di vó'i dng bào dan ttc thiu s, 
dng bào viXng dc bit khó khàn, nhu'ng dim nóng ye quy hoch sr diing d.t dai, 
dja bàn cO khu cong nghip iOn, du ljch... Kp thai phán ánh các kin nghj, cac vn 
d lien quan den dO'i s6ng cüa Nhân dan. Chü dng tharn milu, giâi quyêt và xfr l 
kjp thai, dirt dim các vn d birc xüc lien quan dn dO'i sang nhân dan, không d 
xãy ra các vii khiu kiin dOng ngu'O'i, vuç't c.p, kéo dài, không d hInh thành các 
diem nóng v an ninh, trt tr xa hi... ThuO'ng xuyën quán trit và thc hin phong 
each dan vn cüa Chü tjch H ChI Minh: "TrQng dan, gn dan, hiêu dan, hQc dan 
và có trách nhiêm vó'i dan ". 

5. Nâng cao hiu qua cong tác phi hcrp gita chInh quyên, các ca quan, to 
chirc, 1rc lucmg vu trang vO'i Ban Dan 4n, Mt trn To quôc và các tO chiXc chInh 
trj - xâ hi các c.p trong thrc hin cOng tác dan van, Thng nht sir chi do, phi 
hcrp th%rc hin cOng tác tuyên vn t1r tinh den CO' so' thea Quy djnh so 60-QD/TU 
ngày 24/11/2020 cüa Ban ThuO'ng vii Tinh üy v phi hçrp cOng tác giüa các ca 
quan chuyên trách tham mixu, giiXp vic Tinh üy, Van phOng UBND tinh, Uy ban 
MTTQ và các doàn th chInh trj - xã hi tinh, S Tu pháp tinh. 

6. Cüng c t chirc, b may, xây dirng kin toàn di ngü can bO,  cOng chüc 
Ban Dan van,  Mt trn T quc và các t chirc chmnh trj - xã hi các cap dü s 
h.rcmg, chit lucrng. Chü trQng cOng tác luân chuyn, dào tao, bôi thrO'ng nâng cao 
trmnh d l lun chinh trj, chuyên môn, nghip viii, kinh nghim thirc tin cho can 
b chuyên trách cong tác dan vn và can b phii trách cOng tác dan v.n a các ca 
quan, dan vj, dja phuang. 

7. TIch circ don dé,c, giám sat, kim tra vic thc hin các nghj quyt cüa 
Dáng v cOng tác dan van. Dua ni dung cong tác dan 4n vào chtxang trInh, ké 
hoach kim tra, giám sat h.ng näm cüa cap üy. ThiRing xuyên thrc hin vic kiêm 
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tra, giám sat t chrc dáng và dãng viên trong vic thrc hin nhirn v1i cong tác dan 
van; giám sat dãng viên là ngu'ôi dirng du v trách nhirn di vó'i vic xây dnig 
và t chCrc thixc hin Quy chê dan chii co s&, thirc hânh dan thu trong hot dng 
cüa ca quan, dcrn vj. 

8. T chfrc thu'c hiên 

- Dàng doàn Ri dng Nhân dan tinh tang cuäng länh dao  Hi dng Nhân 
dan tinh thirc hin cong tác dan vn chInh quyn và giãrn sat thic hin Quy ch 
dan chü a co' sO'. 

- Ban can sr dãng Uy ban nhân dan tinh länh do UBND tinh chi dao các sO', 
ban, ngành; Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph cAn cr chrc nAng, nhirn 
v11 hang narn xây dirng k hoch triên khai th1rc hin cong tác dan vn và Chi thj 
nay phü hcp vó'i tInh hmnh thrc tê cüa dja phuoiig, dan vj. 

- Mt trn To quôc Vit Nam, các to chirc chInh trj - xA hi, các th chirc hi 
qun chüng xây dirng k hoach triên khai thirc hin báo dam sat chirc nAng, nhim 
vi1, hiu qua cao. 

- Các huyn üy, thj üy, thành ñy, CáC dáng bt tnrc thuc Tinh üy; các sO', 
ban, ngânh và tuang duang; chInh quyn các cp, cAn cñ chirc nAng nhim vii cüa 
Ca quan, doii vj, dja phucrng xây drng k hoach trin khai thrc hin Chi thj gan vO'i 
thirc hin Quyt dnh s6 290-QD/TW ngày 25/02/2010 cüa B ChInh trj (khOa XI), 
Quyt djnh sO 123-QD/TU ngày 24/01/2011 ci:ia Tinh Uy ye Quy ch cOng tác dan 
vn cüa h thng chInh trj. 

- Ban Dan vn Tinh üy chfi trI, ph& hp các ca quan lien quan dOn dôc, kim 
tra, giám sat vic thirc hin Chi thj; djnh kS'  hang nAm báo cáo Tinh üy. 

Chi thj nay dixçc ph biên, quán triêt dn chi bô./. 

Noi nhân:  
- Ban BI thu TW Dãng, 
- Ban Dan v.n Trung lrclng, 
- Các dông chI Tinh i'iy viên, 
- Các dang doàn, ban can sr dãng, 
-  çac ban xây durng Dáng Tinh Uy, 
- Uy ban MTTQ Va CC to churc CT-XH tinh, 
- Các s&, ban, ngành, Hi quân chñng tinh, 
- Các dãng bi trirc thuc Tinh üy, 
- Lânh do Van phông Tinh üy, 
- Chuyên viên tong hçrp - VPTU, 
- Luxu Van phông Tinh fiy. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2021-08-03T10:42:51+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lào Cai<TULAOCAIQTB1@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




