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   BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY-
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                             *            Hàm Thuận Bắc, ngày 22 tháng 3 năm 2021
    Số  04 -KH/BDVHU- UBND

 KẾ HOẠCH
phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2021

-----

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/BDVTU-BCSĐUB, ngày 11/3/2021 giữa Ban
Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp thực hiện
công tác Dân vận năm 2021 và tình hình thực tế của huyện, Ban Dân vận Huyện
ủy và Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân
vận năm 2021 như sau:

I. MUC ĐICH, YÊU CÂU

- Tiếp tục nâng cao công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và
chính quyền các cấp trong huyện, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối
quan hệ của cơ quan nhà nước với người dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham
gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XII về công tác dân vận.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công, 2 bên chủ động
phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực các nội dung theo Kế
hoạch đề ra.

II. NÔI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung phối hợp chung

- Kịp thời triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trước hết là tập trung triển khai
thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 19/11/2020 của Huyện ủy thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về công tác dân vận.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở,
trước tiên là phát huy dân chủ trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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2. Nội dung, trách nhiệm thực hiện cụ thể

2.1. Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo triển khai thực hiện những nhiệm
vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
công tác dân vận, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng
công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm Quy
định về Đạo đức công vụ, Văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức,
nhân viên các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện ban hành kèm theo
Quyết định số 2525/QĐ-UBND, ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện nhằm
nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng
đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận; đảm bảo mọi chủ trương,
chính sách, pháp luật được triển khai thực hiện hiệu quả.

- Tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội năm 2021 của huyện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo
cho các đối tượng chính sách, người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là
thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa và thôn Kukê xã Thuận Minh; tăng cường công tác
phòng, chống các loại dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe Nhân dân.

 - Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời
các nhu cầu hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã
hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện
công vụ và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND, ngày
31/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện  nhằm chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ,
tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, nhất là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết
công việc cho Nhân dân; lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả phục vụ
của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, có hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây
phiền hà cho Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực, nhà là lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng, an ninh trật tư, tôn giáo;
công tác dân vận đi đôi với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng chất lượng các công
trình, dự án trên địa bàn huyện.
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- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, tiếp công dân, nhất là
trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu
nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, không để xảy ra khiếu kiện đông
người kéo dài, vượt cấp. 

- Có trách nhiệm cung cấp thông tinh cho Ban Dân vận Huyên ủy, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nắm bắt thông tin về
công tác dân vận chính quyền, nhất là thông tin về các chương trình, dự án có tác
động lớn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thông qua thực hiện chế độ báo cáo,
tham dự cuộc họp, hội nghị...; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây
dựng chính quyền vững mạnh. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm xử lý, giải
quyết các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị
của huyện.

2.2. Trách nhiệm của Ban Dân vận Huyện ủy

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết,
triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác dân vận. Trọng
tâm là sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ
Chính trị và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở; tổng  kết  10  năm thực hiện  Kết luận số 08-KL/TW, ngày
02/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng cốt cán trong tôn giáo;
tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình
mới; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày
19/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về công tác dân vận

- Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân dân trước, trong và sau Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và những vấn đề bức xúc nổi lên
để phối hợp tham mưu, kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét chỉ đạo, giải quyết
phù hợp, hiệu quả; lãnh đạo tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại
biểu Phụ nữ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện tổ
chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc
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xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại một số đơn vị trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu cấp ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã
hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; theo
dõi việc tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
với Nhân dân.

- Giúp Thường trực Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động và phát huy vai trò lực lượng cốt cán đặc thù của Mặt trận, các đoàn thể huyện và
điều phối, theo dõi  nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể huyện
theo Công văn 135-CV/HU, ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

III. TỔ CHƯC THỰC HIỆN

1. UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy căn cứ nhiệm vụ được phân công
trong Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện.

2. Ban Tuyên giáo- Dân vận, UBND các xã, thị trấn  căn cứ nội dung Kế
hoạch này, đề ra nội dung phối hợp năm 2021 thiết thực, khả thi, phù hợp với điều
kiện từng địa phương để tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm đánh giá kết quả
thực hiện và gửi báo cáo (trước ngày 10/6 và trước ngày 10/12) cho UBND huyện
(qua Phòng Nội vụ huyện) và Ban Dân vận Huyện ủy để theo dõi, tổng hợp, báo
cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp trên theo quy định.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN                      BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
                     CHỦ TỊCH                        TRƯỞNG BAN

           Nguyễn Ngọc Thạch                 Cao Văn Bảy

Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Thường trực Huyện ủy,
- HĐND huyện,
- Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành,
Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng HĐND&UBND huyện
và Ban Dân vận Huyện ủy. NHIÊN
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