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  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  261  /BC-SNN              Quảng Trị, ngày  28  tháng  10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2019” 
     

Thực hiện Kế hoạch số 1031-KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2019”, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai410 

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình 

mới, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên, quan 

tâm chỉ đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức, thực hiện tốt các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, công chức, viên chức, 

người lao động trong đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà 

nước hiện nay, từng bước đưa công tác dân vận đi vào hoạt động có nề nếp và 

chiều sâu. 

Thực hiện Kế hoạch số 1031-KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2019”, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành Kế hoạch số 498/KH-SNN ngày 08/4/2019 về thực hiện 

công tác dân vận chính quyền năm 2019. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, 

nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức trong toàn Ngành thực hiện tốt công tác 

dân vận, quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan. 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 

43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 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” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, 

hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng đến toàn bộ cán bộ công 

chức, viên chức Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

Tập trung chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở, cụ thể hoá 

Chỉ thị, Nghị quyết bằng việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định phù hợp 

với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, từng bước đưa việc thực hiện công 

tác dân vận chính quyền vào nề nếp, phát huy tác dụng tích cực, xây dựng và 

ban hành các văn bản phục vụ cho công tác dân vận chính quyền, như: Quy chế 

thực hiện dân chủ của đơn vị; quy chế làm việc; quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức; quy chế tổ chức và hoạt động; nội quy lao động; thoả ước lao động tập 
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thể; quy chế thi đua khen thưởng; quy chế trả lương; Quy chế nâng lương trước 

thời hạn; quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ... . 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị xã hội để thực hiện “Dân vận khéo” trong triển khai các chủ trương của 

ngành như: công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách người có công, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội… 

Quá trình triển khai công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị gắn với việc 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, chống 

suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 

05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác dân vận chính 

quyền đã góp phần xây dựng, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt 

động của cơ quan, đơn vị; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững 

mạnh, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức từng bước được nâng lên. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã 

phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo 

đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần quan trọng vào việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt 

Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền 

về công tác dân vận chính quyền trong các buổi giao ban, các cuộc họp của cơ 

quan, đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận chính 

quyền theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/6/2017 của BTV Tỉnh ủy 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”; Thường xuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền, hướng 

dẫn về công tác dân vận chính quyền trên trang thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

Qua quán triệt các nội dung về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận 

thức, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; Chấn chỉnh tác 

phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Ngành nông nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh nhà nói chung. 

2.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm và chú trọng trong việc triển khai 

thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo trong toàn Ngành. Giám đốc Sở là người 

trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân, giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Sở là đơn vị tham mưu Giám đốc Sở hướng 

dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo.  

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tiếp công dân theo đúng quy chế tiếp 

công dân, lịch tiếp công dân của Sở ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-

SNN ngày 23/6/2017 về ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, bố trí phòng tiếp công dân tại tầng 1 trụ sở làm việc. Quy chế quy định 

công chức thuộc Thanh tra Sở là người thường xuyên tiếp công dân và Giám đốc 

Sở tiếp công dân vào ngày 27 hàng tháng. Lịch tiếp công dân được xây dựng 

theo tuần và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở. Cho đến nay, 

cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thanh tra Sở có 

04 công chức, trong đó 01 công chức có trình độ cử nhân Luật.  

 Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến 

Sở đều được Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở cùng phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc Sở kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm 

và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên. Vì vậy, các vụ việc đều được giải 

quyết kịp thời, không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài. 

Tính đến tháng 10 năm 2019, Sở đã tiếp 03 lượt gồm 04 người đến phòng 

tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT để kiến nghị, phản ánh. Nội dung 

kiến nghị, phản ánh về việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; Việc 

cắm mốc chỉ giới bảo vệ lòng hồ La Ngà; Tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty CP nông sản Tân Lâm. Các nội dung kiến nghị, phản ánh đều được cán 

bộ tiếp công dân giải thích rõ theo các quy định của nhà nước. 

Tổng số đơn thư nhận được trong 10 tháng đầu năm 2019 gồm 13 đơn, 

trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết: 09 đơn; chuyển đơn: 03 đơn; đơn không 

đủ điều kiện xử lý: 01 đơn. 

Trong đó:  

- Đơn tố cáo: 0 đơn 

- Đơn khiếu nại:  01 đơn 

-  Đơn kiến nghị, phản ánh: 08 đơn 

Giải quyết đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền:  

- Tổng số: 09 vụ. 

- Đã giải quyết: 09 vụ; 

- Đang giải quyết: 0 vụ 

Các vụ việc kiến nghị, phản ánh gửi đến Sở đều được phân loại, xử lý đúng 

theo quy định và được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với 

phòng, ban, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để giải quyết ổn thỏa. 

Nguyên nhân phát sinh đơn kiến nghị, phản ánh chủ yếu xuất phát từ yêu cầu 
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quyền lợi kinh tế giữa cá nhân với tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước và do nhận 

thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế nên phản ánh, kiến nghị chưa 

đúng, gửi đơn không đúng cơ quan, không đúng thẩm quyền, một số vụ việc đã 

được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn gửi đơn phản ánh tiếp.  

Trong thời gian qua, các vụ việc được Sở tiếp nhận được giải quyết kịp 

thơi, ổn thỏa, giải thích làm rõ các kiến nghị chính đáng của công dân, không có 

các vụ việc phức tạp, kéo dài. 

2.3. Công tác cải cách hành chính 

Xác định công tác Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, tiên quyết góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phát huy 

kết quả đạt được của năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, chỉ đạo 

quyết liệt thông qua việc ban hành các kế hoạch, công văn, tổ chức hội nghị 

chuyên đề, giao ban nhằm đánh giá và rà soát những nội dung, nhiệm vụ trong 

công tác cải cách hành chính và đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành 

chính trên phạm vi toàn Ngành, nhờ vậy qua rà soát đến nay các báo cáo định 

kỳ, thường xuyên đều đúng thời gian yêu cầu, thủ tục hành chính được giải 

quyết đúng vào trước thời hạn, chưa có nhiệm vụ nào bị chậm trể so với quy 

định, làm tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề 

ra. 

(có báo cáo cải cách hành chính kèm theo) 

2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa 

công sở theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm 

với dân” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân, làm dân tin”; 

Nghiêm túc triển khai và niêm yết nội dung “3 Không - 3 Nên - 3 Cần”
1
, thường 

xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị. 

2.5. Tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra 

Công tác thanh tra, kiểm tra về công tác dân vận được Sở Nông nghiệp và 

PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc, lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra cải 

cách hành chính của Sở. Qua kiểm tra 8 cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, nhìn 

                                           
1
 3 Không: Không gây phiên hả với dân; Không thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân; Không nhận hối lộ, sách nhiễu, tham 

nhũng của dân. 3 Nên: Nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân; Nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót; Nên cảm ơn khi dân 

góp ý, phê bình. 3 Cần: Cần gần dân và sát cơ sở; Cần học hỏi và lắng nghe ý kiến của nhân dân; Cần vận động nhân dân 

cùng thực hiện 
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chung hầu hết cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều ban hành kế hoạch thực hiện 

công tác dân vận và thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.  

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

3.1. Nhiệm vụ 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1031-KH-UBND ngày 18/3/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2019”; Kế 

hoạch số 498/KH-SNN ngày 08/4/2019 về thực hiện công tác dân vận chính 

quyền năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

3.2. Giải pháp 

- Thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn với Quy chế dân chủ ở 

cơ quan trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị được giao. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác kiểm tra, 

thanh tra, tạo điều kiện tốt nhất cho Ban thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị 

hoạt động; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ 

trong ngành, của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động về 

ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân 

vận chính quyền, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và 

đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch 

vững mạnh và thi đua hàng năm. 

- Nâng cao chất lượng hiệu quả thực việc hiện chức năng tham mưu cho 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, 

chính sách, các quyết định có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp 

pháp của người dân trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tiếp tục thực hiện lề lối làm việc 

theo hướng dân chủ hoá, công khai hoá, chống quan liêu, cửa quyền, tham 

nhũng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ 

tục hành chính theo cơ chế " một cửa ". 
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- Làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân 

và ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của 

ngành theo đúng quy định pháp luật.  

- Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng, tình 

cảm, nguyện vọng của CBCC,VC, giải quyết những kiến nghị của CBCC,VC. 

Củng cố, tăng cường lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng 

và Nhà nước. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo" 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, 

thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống 

văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

- Thực hiện đúng định kỳ công tác tổng kết, đại hội CNVC, hội nghị 

CBCC hàng năm. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về thực hiện dân vận chính quyền nhằm 

nâng cao về nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân 

trong điều kiện hiện nay.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” 

của Sở Nông nghiệp và PTNT./.  
 

 

   Nơi nhận:    
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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