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Hòa Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo” 2020
-----

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BDVTW, ngày 19/02/2020 của Ban
Dân vận Trung ương về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo” 2020, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận
động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng.
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ
chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân
vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ
thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, tạo sự
đồng thuận và tham gia của người dân.
- Thực hiện các nội dung “Dân vận khéo” cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
II- Nội dung
1- Đối với cấp ủy, tổ chức Đảng
- Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
trọng tâm là Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.
- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của
người đứng đầu; cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viên. Tập trung xây
dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.
- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp xúc đối thoại của người
đứng đầu cấp ủy với Nhân dân; giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp

2

pháp, chính đáng; khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức
tạp, đông người, kéo dài.
- Xây dựng kế hoạch phát động và triển khai thực hiện “Tháng dân
vận” năm 2020 thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ánh với Đảng, Nhà nước các
vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm.
- Chỉ đạo công tác dân vận khéo; phát hiện, xây dựng, biểu dương các
điển hình dân vận khéo.
2- Đối với các cơ quan Nhà nước
2.1- Hội đồng nhân dân các cấp
- Tăng cường thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất
là các chính sách liên quan mật thiết đến cuộc sống của Nhân dân; lắng nghe
ý kiến Nhân dân trong việc xây dựng chính sách.
- Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tăng cường hoạt động giám sát,
chất vấn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;
đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Phát huy vai trò góp ý, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong hoạt động lập pháp,
giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.
2.2- Ủy ban nhân dân các cấp; các ban, sở, ngành
- Ban hành văn bản cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị
quyết của hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; phòng
chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với Nhân
dân, doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu;
tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông
người, kéo dài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
- Đẩy mạnh công tác dân vận khéo của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động Nhân dân chấp hành
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên
chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với Nhân dân.
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- Quan tâm ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính
sách, pháp luật, các vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
2.3- Các cơ quan tư pháp
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân.
- Đẩy mạnh cải cách tư pháp; bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai,
không để lọt tội phạm; bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân theo quy
định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; bồi
thường cho công dân trong trường hợp oan sai theo quy định của pháp luật.
3- Đối với lực lượng vũ trang
- Tuyên truyền vận động, giúp đỡ Nhân dân thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế,
xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống
chính trị ở cơ sở; củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang
với Nhân dân.
- Làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân
vững mạnh.
4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động
Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; tập hợp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiến
tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Phát huy vai trò của Nhân dân trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản
biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Nhân dân; cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
III- Xây dựng, nhân rộng điển hình dân vận khéo
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc phát hiện, biểu dương, nhân
rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã
hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 12-
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HD/BCĐ, ngày 04/7/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận
khéo” tỉnh Hòa Bình về Quy trình xây dựng và tiêu chí xét công nhận tập thể,
cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo”.
IV- Tổ chức thực hiện
1- Căn cứ Kế hoạch này, các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy
trực thuộc; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh lãnh đạo,
chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực,
hiệu quả. Tổ chức bình xét, biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình
“Dân vận khéo”.
2- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan:
- Đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn
các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
tiêu biểu đề nghị biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2017 - 2020.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương
điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm
ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
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Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
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