
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VXNV 
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

36-CT/TU ngày 21/11/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

              Ninh Thuận, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan 

nhà nước, chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo,   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 

nhiệm: 

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 36-

CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình 

phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 23/6/2021 giữa Ban Dân vận 

Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai 

đoạn 2021-2026; Quyết định số 20-QĐ/BCSĐ ngày 12/01/2022 của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác dân vận của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 29/01/2022 

về việc tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính 

nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chính 

quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 567/KH-UBND 

ngày 14/02/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 

31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực Nghị quyết số 12-
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NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi đến năm 2025;.... 

đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

b) Đổi mới công tác quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương 

đảm bảo công khai, dân chủ; tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm 

bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tập trung vào những lĩnh vực 

có tính nhạy cảm, dễ phát sinh bức xúc, không để tồn đọng, kéo dài; tăng cường 

công tác tiếp dân; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp và các giải pháp đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp định kỳ và đột xuất theo Quy định số 11-

QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy trong tiếp dân, người đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, 

kiến nghị của Nhân dân. 

c) Đẩy mạnh tổ chức có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước đến năm 2025 gắn với nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy 

chính quyền các cấp có liên quan trực tiếp đến tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân. 

d) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hoá nội dung thực hiện 

Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thành 

trước ngày 20/01/2023. 

đ) Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các phong trào thi 

đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,“Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết công 

tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời biểu dương, khen 

thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình đạt hiệu quả. 

e) Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng 

đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột 

xuất về kết quả thực hiện công tác dân vận gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua 

Sở Nội vụ) theo quy định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, 

ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; giải pháp nâng cao chỉ số chuyển đổi 

số cấp tỉnh (DTI); góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp ngày càng tốt hơn. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường 
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đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Chỉ thị số 

18-CT/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

4. Giao Sở Nội vụ: 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công 

tác cải cách hành chính có liên quan trực tiếp đến tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

b) Tổ chức Hội thi dân vận chính quyền năm 2023 gắn với triển khai Luật 

thực hiện dân chủ ở cơ sở để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong đội ngũ công 

chức, viên chức (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Khoản 3 Chỉ thị số 

36-CT/TU ngày 21/11/2022). Hoàn thành trong Quý IV/2023. 

c) Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc, kỷ 

luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ công chức, viên chức 

nhất là người đứng đầu các đơn vị, địa phương.   

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 

trên địa bàn tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên;  

 - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

 - CT và các PCT UBND tỉnh; 

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

 - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

 - VPUB: LĐ, CV; 

 - Lưu: VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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