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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 5 năm 2019 
  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 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” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 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”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn 

vị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận trong tình 

hình mới. 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 

14-CTr/TU ngày 06/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 

số 25-NQ/TW. 

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 14-

CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/5/2019 của 

UBND tỉnh được thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình 

thức và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở. 

III.  NỘI DUNG 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 14-

CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 17/5/2019 của 

UBND tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của công 
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chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận. Đổi mới công tác dân vận 

theo hướng thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ cụ thể của các phòng, chuyên môn, 

đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh với 

những luận điệu sai trái. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”. 

2. Tăng cường hơn nữa đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, người 

dân, lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp và người dân để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, giải quyết bức xúc. Thanh tra Sở thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy 

định, đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân không để tồn 

đọng đơn thư. Các phòng, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính 

quyền. Công chức, viên chức, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, 

Chính phủ, của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các phòng chuyên 

môn, đơn vị, thực hiện tốt việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham 

gia xây dựng chính sách, pháp luật, phát huy dân chủ nhân dân trong việc xây dựng 

và ban hành cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, thực hiện tốt 

phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, nâng cao chất lượng hoạt 

động tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo 

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/3/2019, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

 Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, thường xuyên quán 

triệt và chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động 

công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, trong giao tiếp với người dân, 

thực hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân; hướng dẫn 

tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và 

cá nhân, nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm. 

Tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về 

nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức, người lao động, 

những việc công chức, viên chức và người lao động không được làm. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, dự báo những vấn 

đề được người dân đặc biệt quan tâm để chủ động, chuẩn bị chia sẻ thông tin đến 

người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết nguyện vọng, chính đáng, hợp pháp 

của nhân dân. Tập trung xử lý khẩn trương, kịp thời, dứt điểm các vấn đền liên 
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quan trực tiếp đến nhân dân, tránh các khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tránh để hình 

thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội. 

Tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm công tác dân vận tham gia các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác dân vận. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận trong việc 

thực hiện điều động, luân chuyển công chức, viên chức. Tăng cường công tác thực 

hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với những 

quan điểm, luận điệu sai trái. 

4. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dân 

vận khéo”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, nhân rộng các 

mô hình, điển hình về công tác dân vận. 

5. Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị theo Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư; 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị tổ chức triển khai, 

thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh (báo cáo 6 tháng trước ngày 20/5, báo cáo năm trước ngày 20/12). 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện 

của các phòng chuyên môn, đơn vị, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 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”của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Các tổ chức đoàn thể (p/h); 

- Lưu: VT, VP (20b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

Nông Văn Kỳ 
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