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Kính gửi:             

- UBMTTQ và các đoàn thể phường;                              

- Các đồng chí cán bộ công chức cơ quan phường; 

- Các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố.           

   

Thực hiện công văn số 1163/UBND-VP ngày 30/5/2022 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; Ủy ban nhân 

dân phường đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phường, các đồng chí cán bộ 

công chức và các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện các nội dung sau:  

1. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân trong xây dựng, ban 

hành các cơ chế chính sách, đảm bảo đồng bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn và 

quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 

33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND 

ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 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.  

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2022 

của UBND phường về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-

2030. Tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hoạt động của bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 

cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục 

vụ Nhân dân, gần dân, trọng dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên 

kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, có hành vi cửa quyền, tham 

nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp. 

 3. Thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại theo Quyết định số 657-QĐ/TU 

ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 281-QĐ/Th.u ngày 

25/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, 

kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính 

đáng của người dân. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề 

cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân để tham gia hiệu quả nhiệm vụ 

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Quy chế 

dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 
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04/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 và Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

5. Tăng cường chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình về phát huy dân chủ 

ở cơ sở trên các lĩnh vực và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ 

sở tại các tổ chức, từng tổ dân phố. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo 

điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 

sạch, vững mạnh. 

Nhận được công văn này, yêu cầu UBMTTQ và các đoàn thể phường, các 

đồng chí cán bộ công chức cơ quan phường, các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố 

nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Huyên 
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