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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
của Sở Khoa học và Công nghệ
Để tổ chức thực hiện công tác vận chính quyền năm 2021, Sở Khoa học và
Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác vận chính quyền năm
2021 nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng
của công tác dân vận; nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
thực hiện công tác dân vận tại Sở Khoa học và Công nghệ. Thông qua đó nhằm góp
phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ, nâng cao tinh thần trách
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia giám sát các hoạt
động của cơ quan. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận
chính quyền phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Sở Khoa học và
Công nghệ.
2. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các phòng, đơn vị;
đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc một cách toàn diện, liên
tục, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện.
3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây
dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp được giao.
4. Kế hoạch phải được triển khai một cách chủ động, thường xuyên, toàn
diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng,
đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan. Tăng cường sự kiểm tra, đôn
đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị theo định kỳ và theo yêu cầu
của UBND tỉnh.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
(Đính kèm bảng phụ lục).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện
đảm bảo đúng mục tiêu, đúng tiến độ.
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Các phòng, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của phòng, đơn vị
mình gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo Quy
định tại Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh ban
hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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PHỤ LỤC
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
(Đính kèm Kế hoạch số : 13/KH-SKHCN ngày 04/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ)
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MỤC TIÊU/KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

Chỉ đạo, điều hành, triển khai Kế hoạch

1

Xây dựng và tổ chức triển khai Ban Giám
Văn phòng
thực hiện Kế hoạch
đốc

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Kế hoạch

Qúy 1/2021
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Đánh giá kết quả triển khai thực Ban Giám
Văn phòng
hiện Kế hoạch
đốc

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Báo cáo

Tháng
11/2021

II

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
Trung tâm
Nghiên cứu,
Ứng dụng
và Thông
tin KH&CN

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Tuyên truyền các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước về công tác dân vận chính
quyền trên các Đặc san, Bản tin,
Chuyên mục KH&CN; Cổng Thông
tin điện tử Sở KH&CN một số
phương tiện thông tin đại chúng khác

Cả năm

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị liên
quan

Bố trí công chức trực tiếp làm công
tác tiếp dân, tham mưu giải quyết
khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, năng
lực, trình độ chuyên môn. Giải quyết

Cả năm

1

Tăng cường công tác phổ biến,
quán triệt, tuyên truyền về công
tác dân vận chính quyền

Ban Giám
đốc
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Thực hiện tốt công tác tiếp dân,
giải quyết khiếu nại tố cáo

Ban Giám
đốc
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dứt điểm, kịp thời các vấn đề người
dân phản ánh, các vụ việc khiếu nại,
tố cáo (nếu có). Công khai, minh
bạch kết quả thực hiện công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường
thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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Cải tiến và đổi mới phương
thức điều hành, phương thức
quản lý
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Triển khai có hiệu quả Chương
trình hành động nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI,
Chương trình hành động duy trì,
củng cố chỉ số PAPI và thực
hiện các chỉ số cải cách hành
chính năm 2021

Ban Giám
đốc

5

Tăng cường công tác quản lý
nhà nước trên lĩnh vực KH&CN

Ban Giám
đốc

Ban Giám
đốc

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Đổi mới phương thức chỉ đạo điều
hành, quản lý theo hướng cụ thể, sâu
sát, hướng về cơ sở. Triển khai có
hiệu quả các chính sách của nhà nước
đối với người dân, doanh nghiệp, tạo
dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ
doanh nghiệp.

Cả năm

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Thực hiện đúng tiến độ và đạt chất
lượng Kế hoạch thực hiện Chương
trình hành động nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương
trình hành động duy trì, củng cố chỉ
số PAPI, Kế hoạch công tác cải cách
hành chính năm 2021 của Sở
KH&CN

Cả năm

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Văn phòng

Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài
chính đối với hoạt động KH&CN.

Cả năm

Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ
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chức KH&CN.
Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ và năng lực
của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước
về KH&CN.
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Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị về
“đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về Tăng BCH Đảng
cường xây dựng, chỉnh đốn
ủy
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng, đổi mới
lối làm việc theo hướng dân chủ
hóa, công khai hóa; xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức chuyên nghiệp, thực hiện

Ban Giám
đốc

Ban hành kế hoạch và triển khai thực
hiện có hiệu quả đến từng chi bộ và
mỗi cán bộ đảng viên.

Đảng ủy

Các Chi bộ

Toàn thể đảng viên, CCVC và người
lao động xây dựng kế hoạch tu
dưỡng phấn đấu của cá nhân gắn với
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII để cam
kết thực hiện.

Cả năm

Thực hiện tốt Quy định về những
điều đảng viên không được làm, Quy
định về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt...

Văn phòng

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Ban hành và thực hiện nghiêm túc
các nội quy, quy chế như: Quy chế
làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ;
Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định
đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân

Cả năm
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Sở KH&CN; Quy chế quản lý tài sản
công của Sở...
Toàn thể CCVC và người lao động
thực hiện đúng Chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp của cán bộ, công chức,
viên chức Sở KH&CN.
Nâng cao chất lượng và thực hiện
nghiêm các quy định về đạo đức
công vụ, văn hóa công sở theo Quyết
định
số
1847/QĐ-TTg
ngày
27/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ.
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Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội
trong thực hiện công tác dân
vận

Ban Giám
đốc

Thanh tra

Các phòng,
đơn vị thuộc
Sở

Phối hợp tốt trong thực hiện công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân
đóng góp ý kiến và xây dựng các chủ
trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, nhà nước; tích cực tham gia
các phong trào thi đua yêu nước;
phát huy dân chủ, tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền trong
sạch, vững mạnh.

Cả năm
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