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PHẤN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHẢN DAN THÀNH PHỜ
ỦY BAN NHẢN DẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2022

CHỈ THỊ
về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Thực hiện Kết luận số 114 -KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ
quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, trong những năm
qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên
địa bàn Thành phố được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đã bám sát sự chỉ đạo của
Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; phương thức hoạt động của các cơ quan
nhà nước được đổi mới, chú trọng cải cách hành chính, theo hướng vì Nhân dân
phục vụ, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, xây
dựng và phát triển Thành phố. Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp
khắc phục như: nhận thức của cán bộ, công chức về công tác dân vận có lúc, có
nơi còn chưa đầy đủ, sâu sắc; công tác dân vận chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự
phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc chưa đảm bảo
tiến độ theo quy định; công tác kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định
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kỳ vê công tác dân vận của một số sở ngành, quận, huyện đôi khi còn chậm, chưa
kịp thời.
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ vê tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyên các cấp trong tình hình mới; Chương trình hành động số 08CTr/HĐ/TU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy vê thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI vê công tác dân vận và để phát huy những kết
quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực tốt hơn nữa công tác dân
vận, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị các cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyên các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt các nội
dung sau:
1. Thường xuyên quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước vê công tác dân vận trong tình hình mới gắn
với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố sau đại dịch
COVID-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong
đó xây dựng nên hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyên,
chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Hằng năm,
xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận và thực hiện
dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị mình với thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác
dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyên các cấp phải thực sự
hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước và hội nhập quốc tế.
2. Đê cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị vê trách nhiệm
nêu gương, nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, thực hiện thư cảm ơn, thư xin lỗi; chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ
sở theo quy định; chủ động rà soát các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện
chưa đầy đủ vê dân chủ cơ sở, đê ra các biện pháp khắc phục hạn chế và thực hiện
hiệu quả hơn.
3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyên, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức
vê ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; vê vị trí, vai trò, trách nhiệm của
cơ quan hành chính nhà nước, chính quyên các cấp và cán bộ, công chức, viên
chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với
Nhân dân. Cần quan tâm truyên truyên, vận động người dân; chú trọng đổi mới nội
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dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ
thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
4. Tiêp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực
kinh tê, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với thực hiện Kêt luận số 01KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêp tục thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh".
5. Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyêt định số 3637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10
năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kê hoạch thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành
của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực,
hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách
thủ tục hành chính quyêt liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền,
nhất là trong giải quyêt thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xêp tinh
gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; tập trung hoàn
thiện thể chê của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công
khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân;
cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm "Dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân
giám sát, dân thụ hưởng".
6. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy
vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công
sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong
cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân",
"Nghe dân nói", "Nói dân hiểu", "Hướng dẫn dân làm", "Làm dân tin". Tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công
chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân; xâm phạm
quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
7. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiêp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiêp cận
thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiêp công dân, tăng
cường, công khai đối thoại tiêp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải
quyêt đơn thư khiêu nại, tố cáo, kiên nghị, phản ánh của công dân, nhất là những
vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyêt kịp thời những
bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.
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8. Chủ động phối hợp, tạo điêu kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị
ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội"; "Quy định vê việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây
dựng chính quyên".
9. Hàng năm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận,
huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác dân
vận của chính quyên, thực hiện dân chủ cơ sở 6 tháng (trước ngày 10 tháng 5), năm
(trước ngày 10 tháng 11) của cơ quan, đơn vị và của ngành, gửi vê Sở Nội vụ Thành
phố để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo Bộ Nội vụ.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ
Đức, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
Chỉ thị này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan

