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Số: 756 /SNV-TCBM
V/v phối hợp báo cáo kết
quả thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg và Chương trình phối hợp
số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Kính gửi
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo
kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79CTr/BDVTW-BCSĐCP (thông qua Công văn số 815/VPUB-VXNV ngày 11/3/2021
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh);
Căn cứ Công văn số 914/BNV-TH ngày 07/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc báo
cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79CTr/BDVTW-BCSĐCP (kèm theo Đề cương);
Nhằm đảm bảo cơ sở, tổng hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo
cáo theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 914/BNV-TH ngày 07/3/2021 nêu
trên; Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp báo cáo kết quả
thực hiện 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 và Chương trình số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày
11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công
tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 (theo Đề cương báo cáo được gửi qua Hệ thống
Quản lý văn bản - TD Office của quý cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời được
đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở Nội vụ); gửi về Sở Nội vụ trước ngày
25/3/2021 để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, kịp thời phối
hợp thực hiện nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ và PGĐ Sở (Trương Thanh Long);
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Trang tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TCBM.
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ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
và Chương trình phối hợp số 79- CTr/BDVTW-BCSĐCP
(Kèm theo Công văn số …../SNV-TCBM ngày …../3/2021 của Sở Nội vụ)

I. YÊU CẦU CHUNG
- Đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình triển khai, kết quả đạt được; những
khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương
trình phối hợp số 79. Từ đó làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp để có cơ sở xây
dựng Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả cao.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổ
chức tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương
trình phối hợp số 79 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định
hình thức tổ chức sơ kết phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Khái quát chung
Trình bày đặc điểm tình hình của địa phương; thống kê số liệu xã, phường,
thị trấn trên địa bàn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Tình hình triển khai thực hiện
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 16 và
Chương trình phối hợp số 79.
- Các hình thức văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 và
Chương trình phối hợp số 79.
- Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc hướng dẫn thi
hành thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình phối hợp số 79.
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến
Kết quả tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình phối
hợp số 79 của cấp ủy, chính quyền các cấp; Nội dung hình thức, tuyên truyền, phổ
biến; Cách thức tuyên truyền, phổ biến; Đối tượng, thành phần và số lượng tham
gia tuyên tuyền, phổ biến.
3. Kết quả triển khai thực hiện
a) Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình số 79 tại các bộ,
ngành và địa phương:
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- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các văn bản có liên quan đến cán bộ,
công chức, người lao động và nhân dân; kết quả công tác phối hợp nghiên cứu,
tham mưu xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
hà nước về công tác dân vận.
- Công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các văn bản có liên quan đến
công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.
b. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình số 79:
Đánh giá, thống kê số liệu kết quả triển khai, thực hiện; nêu rõ ưu điểm nổi
bật, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan
của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Bài học kinh nghiệm, trong đó tập trung
vào các nội dung cụ thể:
- Kết quả triển khai tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp,
trách nhiệm triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp.
- Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận.
Việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công tác quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290- QĐ/TW
ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của
hệ thống chính trị và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước
các cấp.
- Kết quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
- Kết quả phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban
hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính
quyền”.
- Kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ được phân công phụ trách công tác
dân vận trong cơ quan nhà nước, những cán bộ thường uyên tiếp xúc với Nhân
dân.
4. Đánh giá chung
Đề nghị đánh giá rõ, ngắn gọn về các nội dung sau:
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a) Đánh giá những kết quả đạt được, những điểm thuận lợi, tích cực, những
khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình phối
hợp số 79.
b) Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy việc thực hiện công tác dân vận
trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
2. Những kiến nghị, đề xuất khác.

