
2 
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /SKHCN-VP 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg 
 ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

    - Các phòng chuyên môn; 
 - Các đơn vị thuộc sở. 

  

Thực hiện công văn số 3343/UBND-NC, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện 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, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng chuyên 
môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình 

mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-
19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó 

xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, 
chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn 

việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận của 
đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan, đơn vị 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. Chú trọng 
đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và 

người lao động sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt lĩnh vực Khoa học và 

công nghệ gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 
2021 của Bộ Chính trị về tiếp 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 Chí Minh”. 

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành 
của cơ quan, đơn vị theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
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chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực 
chất, hiệu quả; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy. 

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 475/QĐ-
SKHCN, ngày 13/10/2017 về ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống 

của CBCCVC và người lao động trong cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ và 
Quyết định số 305/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2015 về ban hành Quy chế Văn hoá 

công sở của Sở Khoa học và Công nghệ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên, nâng cao 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”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. 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. 

6. Tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, 

công khai đối thoại tiếp dân tại cơ quan, đơn vị. 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. 

Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các phòng 

chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng 
thời gian quy định. 

Giao Phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận trên Website của Sở. 

Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn 

phòng Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai công văn này đến toàn thể 
cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo 

cáo các vấn đề vướng mắc, phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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