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    Nâng hiệu quả công tác kết nghĩa.

           Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy v/v tiếp tục nâng chất lượng,
hiệu quả công tác kết nghĩa với các xã, thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số tại
Công văn số 1732-CV/HU, ngày 19/3/2020. UBND huyện đã ban hành văn bản số
1573/UBND-KT, ngày 10/7/2020 phân công các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
kết nghĩa với các thôn xen ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện,
giai đoạn 2020-2025; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, thị trấn liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung kết nghĩa nhằm tháo
gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc trong phát triển kinh tế- xã hội, những vấn đề
ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của đồng bào ở từng thôn.

Tuy nhiên, qua hơn 01 năm thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy nhận thấy các cơ
quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn liên quan chưa quan tâm
phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung kết nghĩa theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy và UBND huyện nên hiệu quả hoạt động kết nghĩa còn nhiều hạn chế.

Để công tác kết nghĩa đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy
và UBND huyện; Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Thủ trưởng các phòng: Tài nguyên
& Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT,
Tư Pháp, Nội vụ, Lao động-TB &XH, Văn hóa & Thông tin và các cơ quan:
Thanh tra, Trung Tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao, Trung tâm Giáo dục dạy
nghề- Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý Dự án
đầu tư xây dựng, Ban Quản lý công trình công cộng, Văn phòng HĐND & UBND
huyện tổ chức quán triệt và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên
chức đơn vị mình trong quá trình phối hợp thực hiện các nội dung kết nghĩa với thôn
xen ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc
huyện và UBND xã, thị trấn liên quan nắm chắc tình hình dân sinh, kinh tế- xã hội
của thôn được phân công kết nghĩa để xác định nội dung cần tập trung tháo gỡ và thực
hiện có kết quả trong thời gian nhất định, tạo đòn bẫy để thúc đẩy sản xuất, cải thiện
và nâng dần chất lượng đời sống, sinh hoạt của đồng bào ở thôn kết nghĩa.

Công tác kết nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị được UBND huyện
giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị thuộc UBND huyện quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN
- Ban Dân vận tỉnh,                                                                        PHÓ BAN
- Thường trực HU,           
- UBND huyện,  
-  Như trên,                                                                                              
- Các xã, thị trấn có liên quan,
- Lưu BDV.  24b                                                                       Trần Ngọc Hùng
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