
        

 

      Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 18/6/2018  của UBND thành 

phố về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước thành phố Nha Trang năm 

2018- “ Năm dân vận chính quyền”, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ 

phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 20/10 đến 

ngày 20/11/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/11/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   
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       UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận 

(Kèm theo Công văn số 1354 /VHTT-TT  ngày 16 tháng 10 năm 2018) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là 

chủ, nhân dân làm chủ. 

Công tác dân vận là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh 

đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng 

thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng. 

Mục tiêu công tác dân vận trong những năm tới là động viên mọi tiềm năng 

sáng tạo, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, thực 

hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước, chăm lo, tạo điều kiện cho mọi vùng sớm xóa 

đói giảm nghèo, mọi nhà no ấm, sớm xóa bỏ mù chữ, phổ cập tiểu học, không 

ngừng nâng cao dân trí, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, xóm làng đoàn kết 

yên vui, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, xã hội công bằng, đất nước ổn định. 

Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan 

trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành 

công”.  Thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Do đó, tất cả các ngành, các cấp phải chú trọng 

thực hiện công tác dân vận. Nhất là vị trí, nhiệm vụ công tác dân vận của cơ quan 

chính quyền Nhà nước. 

      Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong bài viết về dân vận (15-10-1949), Bác Hồ đề 

cập đến trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ chính quyền trước tiên. Bác chỉ 

rõ: “ Tất cả các cán bộ chính quyền, tất cả các cán bộ đoàn thể, tất cả hội viên 

của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận”. Bác nói đến cán bộ 

chính quyền trước, vì công việc của các cán bộ chính quyền có tác động trực tiếp 

đến đời sống mọi mặt của nhân dân. Nói Đảng lãnh đạo là Đảng lãnh đạo nhân dân 

bao gồm cả Nhà nước (Nhà nước là nhân dân được tổ chức thành hệ thống cơ quan 

đại diện của mình để quản lý đất nước) và các đoàn thể nhân dân. Không có quan 

hệ với dân thì không có lãnh đạo.Trong điều kiện Đảng cầm quyền thì quan hệ giữa 

Đảng với nhân dân được thực hiện chủ yếu thông qua quan hệ giữa chính quyền và 

nhân dân. Có chủ trương, đường lối đúng về dân vận chưa đủ mà còn phải có chính 
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quyền biết làm về dân vận, luôn đặt trách nhiệm phục vụ nhân dân lên trên hết mới 

có thể biến chủ trương, đường lối đó thành hiện thực. 

     Quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng thể hiện 

rõ vị trí chính quyền Nhà nước trong việc củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc – mà thực chất cũng là công tác của toàn dân tộc, 

của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng được thực hiện 

bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 

     Khi nói trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước thể chế hóa các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng thành các quy định, chính sách, chương trình, dự án. v.v., không có 

nghĩa các cơ quan Nhà nước thực hiện trách nhiệm một cách thụ động. Thông qua 

hoạt động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống các cơ quan chức năng của Nhà 

nước có thể kịp thời phát hiện những sáng tạo từ phong trào quần chúng, nắm bắt 

những mong muốn, đòi hỏi chính đáng của nhân dân để tham mưu đề xuất cho 

Đảng bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên thành phố Nha Trang phải gương mẫu 

thực hiện phương pháp dân vận “ óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, 

tay làm” như Bác Hồ chỉ rõ. Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thường xuyên đi công tác cơ sở.   

Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực 

tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm thái độ phục vụ 

nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn 

chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng 

cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo của dân. Làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở 

cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết 

những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. 

                                                                   Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp                
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