
Đồng chí Đỗ Thị Liễu với mô hình “Nâng cao giải pháp trong
công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và
người nộp thuế trên địa bàn huyện Phú Quý”

-----

Đồng chí Đỗ Thị Liễu hiện là Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế
huyện Phú Quý thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Liễu đã chủ
động tham mưu cơ quan Cục Thuế tỉnh xây dựng mô hình “Nâng cao giải pháp
trong công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và người nộp
thuế trên địa bàn huyện Phú Quý”.

Đồng chí Đỗ Thị Liễu thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, công chức
(CBCC) trong đơn vị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tổ chức học tập,
tuyên truyền quán triệt đầy đủ về thực hiện Quy chế dân chủ, về công tác dân vận trong
tình hình mới đến từng CBCC thông qua các buổi sinh hoạt, giao ban, hội họp định kỳ
hàng tuần, hàng tháng; luôn tạo điều kiện để CBCC được quyền tham gia thực hiện
chức năng giám sát của mình. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng
cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân, thực hiện nghiêm Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.
Bố trí CBCC có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật để làm công tác tiếp công
dân, đồng thời giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

Trong 5 năm qua, từ 2015 - 2019 không có cán bộ xâm tiêu tiền thuế; tham
nhũng, không có biểu hiện tiêu cực xảy ra; CBCC luôn có lối sống giản dị, tiết
kiệm; luôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không
mê tín dị đoan. Đồng thời phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, các
đoàn thể chính trị thực hiện giám sát phản biện xã hội, thông tin, tuyên truyền kịp
thời các chính sách thuế mới trên địa bàn.

Bản thân đã tổ chức chỉ đạo và thực hiện vệ sinh trong và xung quanh đơn vị,
đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo thẩm mỹ trồng cây xanh, chăm sóc vườn hoa tăng
không khí trong lành xanh, sạch, đẹp, hệ thống thùng rác được Chi cục bố trí hợp
lý, rác được gom và xử lý hàng ngày.

Hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; năm 2015 -
2019 được Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2015
- 2018 được bình bầu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (năm 2015 - 2019); được Bộ Tài chính tặng Bằng khen
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(năm 2015, 2017); được Tổng cục Thuế tặng Giấy khen (năm 2016, 2018); năm
2019 được Hội đồng khen thưởng Cục Thuế tỉnh công nhận và lập hồ sơ đề nghị
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình
tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai
đoạn 2016 - 2020./.
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