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Thực hiện Thông báo số 1068-TB/VPTU, ngày 28/7/2020 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy tại 

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 

25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của 

hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

quan điểm, phương châm, phương pháp về công tác dân vận của Đảng; nhất là 

quan điểm công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng 

lãnh đạo, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Người đứng đầu cấp ủy cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nhận thức đúng, đầy đủ, thật sự quan tâm và có 

trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; phân công cụ thể cán bộ 

phụ trách, theo dõi công tác dân vận; gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, xây 

dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Trong sạch, vững mạnh”. 

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận 

của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phối hợp của các đoàn thể trong thực 

hiện công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tổ chức đối thoại, kịp 

thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên tất cả các lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý công tác tuyên 

truyền, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, 

gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua“Dân vận khéo” nhằm tạo 
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sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nghiêm túc phê bình những tổ chức, 

cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác dân vận. 

  4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành rà soát các nhiệm vụ, giải 

pháp, công việc cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế số 05-QC/ĐUK, ngày 

25/8/2020 về công tác dân vận của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 

góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biết chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                            
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối,                                              
- Các ban Đảng ủy, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. Khai 

 

                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
         PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

                   Phạm Thị Tố Loan 
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