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KẾ HOẠCH 

Thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thành ủy 

Cần Thơ về việc thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020; Công văn số 1182/UBND-

KGVX ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện 

"Năm dân vận khéo" 2020, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của Sở Nội vụ; vận động 

công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực kỷ niệm 90 

năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, lãnh đạo phòng, 

lãnh đạo sở và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ đối với công 

tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của công chức, viên chức đối với Đảng, 

Nhà nước. 

3. Việc thực hiện các nội dung “Năm dân vận khéo” 2020 đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành ủy “Thi đua thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm 

kỳ 2020-2025”. 

II. NỘI DUNG 

- Cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố đảm bảo kịp thời, đúng quy định; thực hiện đồng bộ các nhiệm 

vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực 

nội vụ. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính, quan tâm rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; giữ vững kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối 

với tổ chức, cá nhân. 

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

tiếp công dân theo quy định; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời khiếu nại, 

tố cáo của nhân dân đúng quy định. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đội 

ngũ công chức trong hoạt động thực thi công vụ; vận động công chức, viên chức 

và người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ, 

thiếu trách nhiệm với nhân dân của công chức, viên chức. 

- Tạo điều kiện cho các đoàn thể của cơ quan (Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên) và Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan. 

- Quan tâm tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể trong quá 

trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 và chức năng, 

nhiệm vụ được giao, đề nghị Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở 

triển khai thực hiện các nội dung đến từng công chức, viên chức và người lao 

động đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Dân vận Thành ủy; 
- UBND TP; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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