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Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 281/KH - UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021.
Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin
điện tử thành phần, xe lưu động.... một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước; phong
trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kịp
thời biểu dương các mô hình, điển hình về công tác dân vận chính quyền, dân
chủ cơ sở.
2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung: Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày
08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015
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 16/5/2016 của
Thủ tướng Chính phủ 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; Chương trình số
19-CTr/TƯ ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày
15/3/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của
Bộ Chính trị khóa X về “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính
trị”; Chương trình phối hợp số 348-CTr/BDVTU-UBND ngày 24/01/2017 giữa
Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác dân vận
chính quyền giai đoạn 2017 - 2021; Chỉ thị số 13/CT-ƯBND 18/7/2017 của
UBND tỉnh về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp giai đoạn 2017-2021; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo....
3. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và
tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
của huyện, quan hệ giữa cải cách hành chính với cải thiện môi trường kinh
doanh ở huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành
chính trên tất cả các lĩnh vực.
4. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách
hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ, của tỉnh và của huyện; kết quả
thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm của huyện.
5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng
như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

6. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đăng tin, bài để tuyên truyền
về công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện các
nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn
huyện; làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với trang thông tin điện tử, mạng
xã hội, thông tin truyền thông; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và
cá nhân làm tốt công tác dân vận.
7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 45/2020/NĐCP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để
thu hút các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử đảm bảo hiệu quả.
8. Tiếp tục tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân tăng cường sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:
https://www.dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai:
https://dichvucong.gialai.gov.vn; Sử dụng dịch vụ BCCI đối với hồ sơ TTHC sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4...
Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai thực
hiện và định ký 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông
tin biết./.
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