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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /KH-SKHCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn 

về công tác dân vận năm 2022, Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25/02/2022 

của của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 

công tác dân vận chính quyền năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận, phong trào thi 

đua “Dân vận khéo”, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành khoa học - 

công nghệ và các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải 

cách hành chính, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp 

thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của 

nhân dân.  

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 

- xã hội và nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận; củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp và vận động công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội được giao. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện công tác dân vận phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy đảng, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm các phòng, đơn vị thuộc Sở, đặc biệt là 

người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, bảo 

đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, 

nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

II. Nội dung 

1. Phổ biến, quán triệt, học tập nghiêm túc Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 

30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà 
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nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quy chế số 22-QC/TU ngày 

30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực nhiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 

kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, như: Kết luận số 120-

KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 

114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu 

quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 43-KL/TW 

ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 

của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy 

định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát MTTQ Việt 

Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện 

đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kế 

hoạch số 277/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện 

Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 

XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 780/KH-

UBND ngày 20-/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính 

quyền các cấp trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở. 

3. Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, triển khai thực hiện các mục 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển khoa học 

học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; tiếp tục cụ thể hóa các văn 

bản chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận thành kế hoạch công tác phù hợp để tổ 

chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhất là sau dịch bệnh Covid -19. 

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân sao 

cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp khó lường.  

4. Tham gia hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng 

phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền 
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làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể 

hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát, dân thụ hưởng”. 

5. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ, trong đó tích cực tham mưu quản lý tốt chất lượng  

TCVN ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh; tiếp tục đổi mới 

hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các 

cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện 

và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; 

rà soát, đẩy mạnh kiến nghị phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ 

tục hành chính; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

24/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 

số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2022 và kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành hính 

của Sở năm 2022; tổ chức rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là 

những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, công khai bằng 

nhiều hình thức. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ 

công mức độ 3, mức độ 4. 

6. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò 

trách nhiêm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Xây 

dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao thức trách nhiệm, tinh thần 

phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân 

hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành 

chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý 

nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà 

cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

7. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, 

tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời 

những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân... 

8. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 

213-QĐ/TU và Quyết định số 214- QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
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dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020-2025 về công tác dân vận.  

9. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, tập trung các nguồn lực hỗ trợ xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn; 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” 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 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi 

tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng. Đồng thời thực hiện tốt công tác 

khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là đối với công chức, viên 

chức, người lao động trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 

10. Tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận, nâng cao chất lượng các 

chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về 

công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của 

các cơ quan nhà nước và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.   

III. Tổ chức thực hiện 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn, đơn 

vị thuộc sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế 

hoạch đã nêu trên. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành tăng cường công 

tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, các tin bài về 

công tác dân vận trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Văn phòng Sở theo dõi đôn đốc kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị 

trong việc thực hiện kế hoạch, báo cáo định kỳ gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan theo quy định (trước ngày 25/5/2022 đối với 

báo cáo 6 tháng, trước ngày 25/11/2022 đối với báo cáo năm).   

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền 

năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện. 

 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Đảng bộ; Ban GĐ Sở;  

- Các phòng/đơn vị; 

- Lưu: VT, VP.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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