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KỂ HOẠCH
Làm việc tại các cơ sở thuộc Ban Dân vận các huyện
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Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ
chức các đoàn công tác làm việc tại các cơ sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạne của nhân dân và dư luận xã
việc ban hành, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
' Aỉ^l> luật của Nhà nước, của tỉnh ở địa phương.
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2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác dân vận của hệ thông chính trị ở
cấp cơ sở; công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ
trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, xây
dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác hội quần chúng năm 2018; triển khai các
L /Y
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Từ đó, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ
lị/ỉ/
Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế ở các địa
phương.
3. Quá trình làm việc phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, đảm
bảo đúng nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC
1. Phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng chính đáng của nhân
dân và dư luận xã hội; tình hình dân tộc, tôn giáo ở địa phương.
2. Kết quả nổi bật việc tham mưu cấp ủy triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm
tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của
Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính ừị, công tác dân tộc, tôn
giáo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác hội quần chúng (công tác tham
mưu cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai, hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung liên quan; kết quả nổi bật thực
hiện công tác dân vận của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện chủ đề
“Năm Dân vận chính quyền” gắn với “Năm Doanh nghiệp” 2018 của tỉnh, nhất là
những bức xúc nổi cộm trong nhân dân, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công
dân; việc xây dựng và phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo ”;
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công tác tổ chức bộ máy, cản bộ, chất lượng hoạt động của Ban Dân vận các
huyện, khối dân vận, tổ dân vận,...)
3. Kêt quả các chưcmg trình phối họp) thực hiện công tác dân vận với các ban,
ngành, đoàn thể ở địa phương.
4. Nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu công tác dân vận năm 2019.
5. Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân
6. Kiến nghị và đề xuất.
III.
LÀM VIỆC

HỈNH THỨC, THÀNH PHẦN, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức làm viêc
Các đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành làm việc tại một số khối
dân vận cấp xã và Ban Dân vận huyện ủy Hướng Hóa.
2. Thành phần đoàn công tác, đơn vị, thời gian và địa điểm làm việc
2.1. Đoàn công tác sổ 1
a. Gồm các đồng chí sau:
- Đ/c Lê Thị Lan Hương, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn.
- Đ/c Đỗ Thị Phương Thúy, Phó Trưởng phòng Đoàn thể - Hội và Tổng hợp,
thư ký.
- Đ/c Thái Xuân Dũng, Chuyên viên Phòng Đoàn thể - Hội và Tổng hợp, thành
viên.
- Đ/c Lê Thị Kim Vui, Chuyên viên Phòng Đoàn thể - Hội và Tổng họp, thành
viên.
- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà
nước, dân tộc và tôn giáo, thành viên.
b. Đơn vị làm việc
Ban Dân vận Huyện ủy Hướng Hỏa
2.2. Đoàn công tác số 2
a. Gồm các đồng chỉ sau:
- Đ/c Võ Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy,
trưởng đoàn.
- Đ/c Trần Trọng Huân, Phó Trưởng phòng Đoàn thể - Hội và Tổng họp, thư ký.
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- Đ/c Hoàng Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân
tộc và tôn giáo, thành viên.
- Đ/c Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước,
dân tộc và tôn giáo, thành viên.
- Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà
nước, dân tộc và tôn giáo, thành viên.
b. Đơn vị làm việc
- Xã Trung Giang, huyện Gio Linh.
- Xã Trung Hải, huyện Gio Linh.
- Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.
2.3. Đoàn công tác số 3
a. Gồm các đồng chí sau:
- Đ/c Mai Xuân Tâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn.
- Đ/c Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và
tôn giáo, thư ký.
- Đ/c Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Đoàn thể - Hội và Tổng hợp, thành viên.
- Đ/c Trần Thị Lài, Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc
và tôn giáo, thành viên.
- Đ/c Nguyễn Việt Tuấn, Chuyên viên Phòng Đoàn thể - Hội và Tổng hợp,
thành viên.
b. Đơn vị làm việc
- Xã A Bung, huyện Đakrông.
\j

- Xã Hải An, huyện Hải Lăng.
2.4. Thời gian và địa điểm làm việc

- Thời gian làm việc: Đầu tháng 3/2019, thư ký các đoàn công tác của Ban Dân
vận Tỉnh ủy thông nhât lịch làm việc cụ thể với Ban Dân vận các huyện. Mỗi đơn vị
làm việc trong một buổi: Buổi sáng từ 8h - 1lh; Buổi chiều từ 13h30 - 17h.
- Địa điếm: tại đơn vị được chỉ định làm việc.
3. Thành phần làm việc ở cấp huyện, cấp xã
3.1. Tại Ban Dân vận huyện ủy Hướng Hóa: Mời đại diện Thường trực huyện
ủy; đại diện Ban Tổ chức huyện ủy và lãnh đạo, CBCC Ban Dân vận huyện ủy Hướng
Hóa.
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3.2. Tại cấp xã: Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy; Thường trực
Đảng ủy, đại diện lãnh đạo ƯBND; các đồng chí trong khối dân vận; đại diện lãnh đạo
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện 2 - 3 đồng chí Tổ trưởng tổ dân vận
thôn, bản.
Trên đây là kế hoạch làm việc tại một số khối dân vận cấp xã và Ban Dân vận
huyện ủy Hướng Hóa, đề nghị các đon vị chủ động báo cáo cấp ủy và thông tin, chỉ
đạo khối dân vận được chỉ định làm việc chuẩn bị tốt các nội dung bằng văn bản theo
kế hoạch này để làm việc với các đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Nơi nhân:
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
-V ăn phòng và ƯBKT Tỉnh ủy,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Các đ/c trong đoàn công tác,
- Lưu VT BDVTU,

K/T TRƯỞNG BAN

