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Ninh Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn ứ K h ạ h số 225-KH TU ngày 09 3 2020 ủa Ban Thường ụ Tỉnh ủy
ề ổng
10 năm hự hiện Quy định số 290-QĐ TW ủa Bộ Chính rị (khóa X)
ề Quy h ông
dân ận ủa hệ hống hính rị;
Thự hiện Công ăn số 760 UBND- XNV ngày 16/3/2020 ủa Chủ ị h Ủy an
nhân dân ỉnh ề iệ
ổng
10 năm hự hiện Quy định số 290QĐ TW ủa Bộ Chính rị; he đó, gia Sở Nội ụ hủ rì, phối hợp ới
ơ quan,
đơn ị ó liên quan nghiên ứu K h ạ h ủa Ban Thường ụ Tỉnh ủy à Đề ương
hướng dẫn; ham mưu Ủy an nhân dân ỉnh ổng
à
quả 10 năm hự
hiện Quy định số 290-QĐ TW ủa Bộ Chính rị ( hóa X) ề Quy h ông
dân
ận ủa hệ hống hính rị he K h ạ h ủa Ban Thường ụ Tỉnh ủy he đúng quy
định.
Để ó ơ sở ổng hợp, ham mưu Ủy an nhân dân ỉnh b
Ban Thường ụ
Tỉnh ủy he quy định; Sở Nội ụ đề nghị quý ơ quan, đơn ị, địa phương phối hợp
báo cáo đầy đủ, cụ thể he Đề ương à Phụ iểu – đính kèm Công văn này - được
đăng tải trên Trang tin điện tử Sở Nội vụ; đồng thời được gửi qua Văn phòng điện tử
của quý cơ quan, đơn vị, địa phương.
Báo cáo ủa quý ơ quan, đơn ị, địa phương vui lòng gửi ề Sở Nội ụ trước
ngày 05/4/2020 (đồng thời gửi
i
m m qua địa chỉ
mai
minhkhiet@ninhthuan.gov.vn) để ổng hợp, ham mưu Ủy an nhân dân ỉnh gửi ấp
ó hẩm quyền theo quy định.
Đề nghị quý ơ quan, đơn ị, địa phương quan âm phối hợp hự hiện nhằm
góp phần h àn hành nhiệm ụ hung.
Trân rọng. .
Nơi nhận:
- Như rên;
- Chủ ị h UBND ỉnh ( );
- Trang in điện ử Sở Nội ụ (đ );
- Lưu: T, TCBM.
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VÀ PHỤ LỤC
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị
khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
(Ban hành kèm th o Công văn số ……/SNV-TCBM ngày …./3/2020 của Sở Nội vụ)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
…
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. Công
uyên ruyền, qu n riệ , nâng a nhận hứ ủa
ấp hính
quyền ề Quy định 290-QĐ/TW à
ăn ản ủa Đảng, Nhà nướ ề ông
dân ận.
2. iệ an hành
ăn ản lãnh đạ , hỉ đạ riển hai hự hiện ủa
ấp
hính quyền để hự hiện Quy định 290-QĐ/TW ại địa àn, đơn ị.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đ nh gi
quả hự hiện ừng nội dung r ng Quy định 290-QĐ/TW:
- C Sở, an, ngành;
- Lự lượng ũ rang;
- Ủy an nhân dân
huyện, hành phố.
2. Đ nh gi
động ủa iệ hự hiện Quy định 290-QĐ/TW (đối ới iệ
hự hiện
nhiệm ụ hính rị, ph riển inh
- xã hội, xây dựng, hỉnh đốn
Đảng, xây dựng đội ngũ n ộ, ông hứ , iên hứ , xây dựng hính quyền à hệ
hống hính rị r ng sạ h, ững mạnh…).
3. Công
iểm ra, gi m s iệ hự hiện Quy định 290-QĐ/TW
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. K quả đạ đượ à nguyên nhân
2. Hạn h à nguyên nhân
3. Những ấ ập, ướng mắ r ng qu rình hự hiện (n u ó)
4. Bài họ inh nghiệm (n u ó)
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Dự
ình hình
2. Nhiệm ụ, giải ph p
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Ki n nghị, đề xuấ ới Bộ Chính rị.
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU TỔNG HỢP 10 NĂM
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290-QĐ/TW

1. Số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận sau khi có Quyết định 290
Cấp ỉnh

C

…

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…

…

2. Xây dựng quy chế công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương
Cấp ỉnh

C

…

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…

…

3. Chức danh của cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận hiện nay
Cấp ỉnh

C

…

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…

…

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 290 (Cộng 10 năm)
Cấp ỉnh

C

Sở, an, ngành à ấp huyện

- Số đ àn:…
- Số đ àn:…
- Số đơn ị iểm - Số đơn ị iểm ra: …
ra: …

Cấp ơ sở à ương đương
- Số đ àn:…
- Số đơn ị iểm ra: …

5. Số điển hình “dân vận khéo” (Cộng 10 năm)
Cấp ỉnh

C

…

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…

…

6. Tỷ lệ % đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết hàng năm
Cấp ỉnh

C

…

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…

…

7. Tỷ lệ % vụ việc phức tạp được giải quyết hàng năm (n u ó)
Cấp ỉnh

C

Sở, an, ngành à ấp huyện

Cấp ơ sở à ương đương

…
…
…
Ghi chú: Đ nghị Thanh Tra tỉnh cung cấp số iệu chung của Mục 6 và Mục 7
Phụ ục này.
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