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Số:          /STC-VP Sóc Trăng, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Quy 

chế về công tác dân vận của 

hệ thống chính trị  

  

  

                                              Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và     

                                             Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Công văn số 2554/UBND-VX ngày 13/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Quy chế về công tác dân 

vận của hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện Quy chế số 08-QC/TU ngày 29/9/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng 

về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sóc TRăng. 

Để thực hiện tốt Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh 

Sóc Trăng. Giám đốc yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức và người lao 

động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc thực hiện 

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; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ 

đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho công chức và người lao động đối với 

công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính 

công, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp; ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm 

nhanh, gọn, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch 

các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; phòng, chống quan liêu, tham 



nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh những vấn đề bức xúc của Nhân dân theo thẩm quyền. Thực hiện tốt Quy 

chế số 07-QC/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về đối 

thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân 

dân. 

4. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị 

quyết của trung ương, của tỉnh; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; 

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các 

quyết định hành chính nhằm mục đích phục vụ Nhân dân, hợp lòng dân. Thường 

xuyên kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách 

nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức và người lao động, nhất 

là trách nhiệm nêu gương của công chức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. 

Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh 

tra và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động triển khai đến công 

chức trực thuộc biết và thực hiện. Giao Văn phòng tổng hợp và tham mưu báo 

cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Dương Thị Kim Thúy 
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