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Thực  hiện Công văn số 2187  /UBND-THNC ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-

TTg ngày 26/11/2021của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và 

Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 

49-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác 

dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 287-QĐ/TU, 

ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về ban hành Quy chế phối 

hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán 

sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; Quyết 

định số 319-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm của cấp 

ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền. Phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong quá trình tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý 

kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác giám sát 

và phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân đối với cơ quan hành 

chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 

2. Thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Công văn số 624/UBND-NC ngày 04/7/2016 về việc thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và 

đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 

trong tình hình mới. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính 

trị, trong đó xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp 

quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; 

phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận 

của cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 

công tác cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn đến năm 2030; công tác dân 

vận trong các cơ quan, đơn vị phải thực sự hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện 

nhiệm vụ kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa phòng chống 

dịch Covid-19.  
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3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Kế hoạch 

số 97/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác 

dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp gắn với việc thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát hiện bồi 

dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân 

vận khéo”, đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân 

vận khéo”; tạo sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó 

khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với 

việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; khắc 

phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kết quả công bố các Chỉ số đánh giá 

tỉnh hằng năm. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-

NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, góp phần đổi mới hoạt động quản lý, điều 

hành của các cơ quan, đơn vị; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

5.Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc 

Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn 

hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức để phục vụ doanh nghiệp và 

Nhân dân, trong đó quan tâm đến kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 

người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. 

6. Thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật tiếp công dân. 

Bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật để làm công tác 

tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh 

thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); phối hợp xử lý nghiêm những vụ việc 

tiêu cực, tham nhũng lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan 

tham gia công tác đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân, đồng thời giải quyết 

kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có), đảm bảo quyền 

và lợi ích chính đáng và hợp pháp của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân. 
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7. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng,  nhiệm vụ được 

giao tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo thiết thực, hiện 

quả; 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở  (qua Văn phòng Sở) trước ngày 

25/11 hằng năm để tổng hợp chung. 

8. Giao Văn phòng Sở  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên; 

- Hằng năm, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp, tham 

mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở  Nội vụ trước ngày 30/11 theo quy định. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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