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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 
 

Thực hiện Công văn số1319/UBND-NCPC ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị các phòng, đơn vịnghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là các chính 

sách liên quan đến cuộc sống của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong 

xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng tiếp xúc 

cử tri, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn; theo dõi các cơ quan có trách 

nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri.  

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; phòng 

chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân và 

doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; 

tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, 

đông người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. 

- Đẩy mạnh việc thực hiện “Dân vận khéo” của đội ngũ công chức, viên 

chức, đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với 

tiêu cực” (theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy); tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (theo chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020); tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp 

luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân; thực hiện tốt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 

23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và 

chống chạy chức, chạy quyền. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội 

và nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật, 

các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền (theo Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Tăng cường sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong 

tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 



hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày 

hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 

trên địa bàn tỉnh và tiếp tục hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân 

vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức. 

Với nội dung trên, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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