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 Thực hiện Công văn số 3660-CV/TU, ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận năm 2023; Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:  

 1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực 

hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy liên 

quan đến công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-

QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về công tác dân 

vận, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản mới ban hành. 

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận 

của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

trọng tâm là: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 203-CT/TU, ngày 

12/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 

152-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XI) về 

tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình 

hình mới; (2) Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 19/4/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với 

hoạt động của Hội Nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn. 

 2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa 

nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các tổ chức 

chính trị-xã hội; tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám 

sát và phản biện xã hội theo Công văn số 3507-CV/TU, ngày 10/01/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 

của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám 

sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã 

hội. 



 Chủ động phối hợp nắm tình hình trong Nhân dân, tình hình dân tộc, công 

tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, đặc biệt là 

ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; chú trọng công tác tuyên truyền, vận 

động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt 

cán trong các tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tạo sự 

đồng thuận trong Nhân dân về các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế-xã hội 

của tỉnh, nhất là việc thành lập các tổ công tác dân vận chuyên đề để rà soát và vận 

động thực hiện các chính sách, xử lý vụ việc kéo dài trên địa bàn, tuyên truyền vận 

động giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án. 

3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 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 phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, nhất là 

trong thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi để đẩy 

mạnh kinh tế phát triển, giảm nghèo nhanh, bền vững; gắn phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là 

công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và 

kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu để nhân rộng 

trên địa bàn.  

 4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, 

định hướng của cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác dân vận. Đẩy mạnh 

chuyển đổi số trong đổi mới hoạt động quản lý, điều hành; tập trung nâng cao trình 

độ, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên trong hệ thống dân vận 

các cấp. Phối hợp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm 

thực tiễn về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ 

trực tiếp làm công tác dân vận. Phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

dân vận. 

 5. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới 

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội 

Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

IX, nhiệm kỳ 2023-2028 theo văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

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

 

Nơi nhận: 
- Thường trực 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. 
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