
 

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

  CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số 1396 -CV/ĐUK 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị  

số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

 của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

Ngày 21/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về 

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. Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng 

về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thực hiện Công văn số 1682-CV/BTGTU, ngày 19/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, 

chính quyền các cấp; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 

yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 36-

CT/TU về 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 đến cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên 

truyền về ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình 

hình mới; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân 

vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 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”. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường tuyên truyền việc đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác cải cách hành chính, nhất là 

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



dân gắn với thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nghị quyết số 

05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Nghị quyết 

số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 

2025, tầm nhìn 2030 và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11/11/2021 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; 

nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI); đẩy mạnh dịch vụ công.  

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là công tác 

dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; 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; tuyên 

truyền các cuộc thi, hội thi về công tác dân vận chính quyền. Thường xuyên hướng 

dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác dân vận 

của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; kịp thời biểu dương, khen 

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

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

(Đảng ủy khối gửi kèm Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 21/11/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy). 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

Trần Văn Bắc 
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