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KẼ HOẠCH
Thực hiện “N ăm dân vận chính quyền - 2018”

-

Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 08/02/2018 của
¿¿ẠmoỤ* ®an Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ vê thực hiện Chương trình
ux/fựHM
phối họp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán
sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chỉnh quyền”; Công văn số 882CV/TƯ, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Thực hiện Năm dân
vận chỉnh quyền - 2018”, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh
thống nhất xây dựng Ke hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2018” như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện “Năm dân vận chỉnh quyền - 2018” nhằm tạo chuyển biến nhận
thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt
là công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp;
nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực
hiện công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận
chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan,
đơn vị, địa phương.
2. Các nội dung của “Năm dân vận chỉnh auyền - 2018” phải được cấn uv,
chính quyền các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc, thiết thực, gắn với chủ đề
“Năm doanh nghiệp” của tỉnh; các nội dung, nhiệm vụ ừọng tâm năm 2018 đã ký
kêt với Ban Thường vụ cấp uỷ; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tê - xã hội, bảo đảm quôc phòng - an ninh, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa
phương trong sạch, vững mạnh.
II. NỘI DUNG
1. T rách nhiệm của Ban Dân vận Tỉnh ủy
1.1.
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
quán triệt, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ
trương, nghị quyêt, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận của hệ
thống chính trị; kiến nghị, đề xuất với Trung ương những chủ trương, giải pháp,
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chính sách mới đối với công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình mới. Hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy phối họp
với ƯBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả Chương
trình phối hợp số 31-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/6/2017 của Ban Dân vận
Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh “về phổi hợp thực hiện công tác dân vận
giai đoạn 2017-2021 ” và thực hiện “Năm dân vận chỉnh quyền - 2018”.
1.2. Hướng dẫn hệ thống dân vận các cấp phối họp tham mưu cấp ủy tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy liên quan
đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo,
thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU, ngày
28/10/2013 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng
(khóa XI); Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính ữị về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về
“tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sỡ1'-, Quyết định số 300-QĐ/TU, ngày 26/10/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống
chính trị ở tỉnh Quảng Trị; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí
thư TW Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan
nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Tham mưu Cấp ủy triển khai thực
hiện Quỵết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về “Hướng dẫn
khung để các cấp ủy, tố chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò
của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến ”, “tự
chuyển hoá” trong nội bộ”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngàỵ 02/02/2018 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về “Giảm sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
chính trị - xã hội và nhân dân đổi với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, loi sổng
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
1.3. Phối họp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ
trang tuyên truyền, vận động các tầng lóp nhân dân tích cực tham gia các phong
trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát
động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả chủ đề
“Năm doanh nghiệp ” của tỉnh; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phối họp với
Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyên vê
công tác dân vận chính quyền, “Năm dân vận chỉnh quyền - 2018”.
1.4. Phối họp tham mưu xây dựng và lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” hiệu
quả về công tác dân vận chính quyền ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.
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1.5.
Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức
tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nhận thức, kỹ
năng, nghiệp vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chê dân chủ ở
cơ sở...
2. Trách nhiệm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến nhận thức về
tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ
quan nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực
lượng vũ trang đối với công tác dân vận; về chủ trương tăng cường và đổi mới công
tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; tổ chức quán triệt và triển khai Kế
hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 08/2/2018 của Ban Dân vận Trung
ương và Ban cán sự đảng Chính phủ; tập trung rà soát, đôn đốc việc tổ chức thực
hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13CT/TU, ngày 28/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ về “Tăng cường và đổi mới công tác
dân vận trong cơ quan hành chỉnh nhà nước, chỉnh quyền các cấp trong tình hình
m ới”; Chương trình phối họp số 31-CTr/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 12/6/2017
của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh “vé phối hợp thực hiện
công tác dân vận giai đoạn 2017-2021
2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU, ngàỵ
11/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với cổng tác đẩy mạnh cải cách hành chỉnh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 20142020’''; Nghị quyết số 01-NQ/TƯ, ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về
việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2057/QĐ-UBND, ngày 30/8/2016 của
UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 20162020 gắn với nội dung thực hiện chủ đề năm 2018 của tỉnh “Năm Doanh nghiệp”,
trong đó chú trọng cải tiến và đổi mới cách thức điều hành, thực thi chính sách
cung ứng dịch vụ công, chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm
thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và
chính quyền các cấp; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông trong cải cách hành chính; phấn đấu duy trì và nâng thứ hạng về
chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; có bước đột phá
trong cải thiện môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư kinh doanh trên địa
bàn tỉnh.
2.3.
Nâng cao chất lượng, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa,
công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính
nhà nước và chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
chuyên nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công
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sở; tổ chức phát động phong trào “3 Không - 3 Nên - 3 cầ n ” 1 trong các cơ quan
hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử
lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, sách nhiễu,
gây phiền hà, tham nhũng, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và
doanh nghiệp.
2.4. Tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã
ký cam kết với Ban Thường vụ cấp uỷ; tăng cường công tác chỉ đạo và giải quyết
có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân. Mỗi địa phương, cơ
quan, đơn vị cần chọn một hoặc một số vấn đề cụ thể có tính bức thiết để tập trung
giải quyết như: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng,
bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển
doanh nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội,...
2.5. Duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải
quyết kiến nghị, phản ánh, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đặc biệt ở cấp
chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn; tích cực tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân
dân về những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc; chú ừọng công tác hoà giải ở cơ
sở, hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đông người.
2.6. Gắn nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của các
cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với việc thực hiện 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 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, loi sổng,
những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hoá ” trong nội bộ Phát động phong
trào thi đua “Dân vận khéo'”, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân
vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời có cơ chế khen thưởng,
động viên kịp thời những cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ
lực lượng vũ trang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận
khéo ”gắn với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đưa công tác dân vận
chính quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu chí đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,
thị xã, thành phố.
2.7. Phối họp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và xây
dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham
gia các phong ừào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc
1 3 Không: Không gây phiền hà với dân; Không thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân; Không nhận hối lộ, sách nhiễu,
tham nhũng của dân. 3 Nên: Nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân; Nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót; Nên cảm
om khi dân góp ý, phê bình. 3 cầ n : cần gần dân và sát cơ sở; cần học hỏi và lắng nghe ý kiến của nhân dân; cần
vận động nhân dân cùng thực hiện.
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phòng - an ninh; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực, tệ nạn xã
hội; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THƯC HIÊN
•

•

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện
chương trình, kế hoạch phối hợp tại các địa phương, đơn vị. Giao Phòng Dân vận
các cơ quan nhà nước tham mưu các nội dung do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì thực
hiện; nắm tình hình, xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận
chính quyền - 2018”.
2. Ban Cán sự đảng ƯBND tỉnh giao Sở Nội vụ là Bộ phận thường trực, tham
mưu thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng; định kỳ 6
tháng, cuối năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ke hoạch này.
3. Căn cứ Ke hoạch này, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phổ và Ban Dân vận các huyện, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực,
hiệu quả; báo cáo đánh giá sơ kết 6 tháng, tổng kết năm gửi về Văn phòng ƯBND
tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 01/12 để tổng hợp báo cáo Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
- Ban Dân vận Trung ương (b/c);
- BCS đảng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh;
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT;
- Các cơ quan chuyên môn,
cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT;
- Lưu: VTBDV Tỉnh ủy, VPỨBND tỉnh.

PHONG TRÀO THựC HIỆN “3 KHÔNG - 3 NÊN - 3 CẦN
TRONG CBCC-VC

Gây phiền hà với dân

• 3 KHÔNG ^ ----- ►Thờ ơ, thiếu trách nhiệm vói dân

* Nhận hối lộ, sách nhiễu, tham những của dân

Vui vẻ khi tiếp xúc, phuc vu nhân dân

• 3 NÊN

----- ► Xin lỗi dân khi thấy thiếu sót

^

Cảm ơn khi dân góp ý, phê bình

Gần dân và sát cơ sở

• 3 CẦN

■
— ► Học hỏi và lắng nghe ý kiến nhân dân

Vận động nhân dân cùng thực hiện

