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 Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2739/UBND-TH ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai một số nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền. UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nhiệm 

vụ như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, 

huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Chỉ thị 

số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và 

đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 

trong tình hình mới; Quyết định số 310-QĐ/TU ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy về 

việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 69-

KL/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng 

cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đến năm 2025; Hướng dẫn số 22-HD/BCĐ ngày 

01/4/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh về hướng dẫn đánh giá, xếp loại 

việc thực hiện dân chủ ở cơ sở các loại hình trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 02 -

CTr/BDV-UBND ngày 22/3/2021 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân 

huyện về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 

20/KH-UBND ngày 14/01/2022 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính 

quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo việc phân 

công nhiệm vụ cho một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy 

định tại Quyết định số 310-QĐ/TU ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành 

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Mục 6 Điều 13). Gửi danh sách và 

văn bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

phụ trách và chuyên viên theo dõi, tham mưu công tác dân vận chính quyền về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để theo dõi, tổng hợp trước ngày 20/8/2022 (sao 

gửi kèm theo Quyết định số 310-QĐ/TU ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy). 



3. UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn theo 

quy định tại Quy chế số 06-QC/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp 

xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với 

Nhân dân trên địa bàn. Định kỳ báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của người 

đứng đầu chính quyền các cấp cùng với báo cáo công tác dân vận chính quyền 6 

tháng và báo cáo tổng kết hằng năm. 

4. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình 

“Dân vận khéo” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. 

5. Thực hiện đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện công tác dân vận chính quyền và kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ định kỳ hằng năm theo quy định UBND huyện. Đánh giá, xếp loại việc thực 

hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP hằng năm theo Hướng dẫn số 22-

HD/BCĐ ngày 01/4/2022 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh về hướng dẫn 

đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở các loại hình trên địa bàn tỉnh 

(sao gửi kèm theo Hướng dẫn số 22-HD/BCĐ ngày 01/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

Quy chế dân chủ tỉnh). 

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
  



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, tham mưu công tác dân vận chính quyền xã (cơ quan, đơn vị) ………………. 

 

Stt Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

1       

2       

 

 ………………., ngày … tháng … năm … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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