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V/v triển khai thực hiện Thông báo
số 160-TB/TW ngày 15 tháng 01
năm 2020 của Bộ Chính trị

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện.
Thực hiện Công văn số 540/UBND-TH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông báo số 160TB/TW ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện (sau đây gọi chung là các đơn vị)
thực hiện những nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15 tháng 01 năm
2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08
tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn
với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị
“Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”, Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 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” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận
của Đảng về công tác dân vận.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên
chức, nhân viên về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận; đồng thời vận động công
chức, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh, học viên thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các
chủ trương đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo.
3. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
của ngành; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực cho đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên; kịp thời động viên, khen thưởng
những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả của những tập thể, cá nhân ở đơn vị.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành
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chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, pháp
luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu và
nhiệm vụ của đơn vị.
5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để lắng nghe, nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc chính
đáng của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, học viên đúng quy
định.
Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Thông báo số 160-TB/TW ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm
2009 của Bộ Chính trị)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng của Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT,VP01.
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