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Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện công tác dân vận chính 

quyền năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện năm 2023 như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU ngày 18/01/2022 của 

Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTU-

BCSĐ UBND ngày 30/3/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026. 

- Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng 

cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan 

hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành 

chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, 

trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là ở chính 

quyền ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân. Đẩy mạnh các 

phong trào thi đua thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ và 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, các chương trình, kế hoạch, đề án 

gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp đồng bộ, hiệu quả; trọng tâm là phục vụ việc thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và 

phòng chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nêu cao tính chủ 

động, thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch công tác dân vận chính quyền 

năm 2023. Bảo đảm sự thống nhất các cơ quan đơn vị bám sát nội dung Đề án 
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số 08-ĐA/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025; Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTU-BCSĐ UBND ngày 

30/3/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

về công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực hiện 

nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, phối hợp thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện.  

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

của các cấp về công tác dân vận, xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể 

trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận chính quyền năm 2023 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh 

tế- xã hội của huyện đề ra trong năm 2023; triển khai đảm bảo tiến độ các 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo 

Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 

1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm thiết thực 

chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường 

theo dõi, dự báo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống thiên tai, dịch bệnh. 

2. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ 

quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ, tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường 

công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội thuộc lĩnh vực quản lý; qua đó kịp thời 

phát hiện, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề được dư luận quan tâm. Tiếp tục 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tích cực phát huy vai trò của mỗi cơ quan, 

đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một kênh tuyên 

truyền, vận động nhân dân chấp hành, hưởng ứng các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu 

chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy tinh thần 

nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân và chấp 

hành các quy định pháp luật của Nhà nước. 

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phân công Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân 

công Thủ trưởng trực tiếp phụ trách công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. 100% 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng, duy trì, tổ chức ký kết và 
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thực hiện hiệu quả chương trình (quy chế) phối hợp giữa UBND với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về công tác dân vận. 

4. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa 

điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp 

công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật. Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo chủ động 

theo rõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc 

thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp 

liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thường 

xuyên kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết 

luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; qua đó 

trực tiếp tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của 

Nhân dân trong từng lĩnh vực, những tồn tại, phát sinh trong quá trình tổ chức 

thực hiện để tiếp thu sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh cơ chế, 

chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Duy trì và thực hiện đảm bảo chất 

lượng hoạt động trao đổi, đối thoại hằng năm giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, thị 

trấn với Nhân dân theo đúng quy định tại Điều 125, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015. 

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 

cải cách hành chính nhà nước huyện Quảng Hòa năm 2023. Thường xuyên rà 

soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính không 

cần thiết, trọng tâm là các thủ tục hành chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải 

quyết hồ sơ hằng năm; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi 

để xảy ra trễ hẹn. Triển khai thực hiện đạt kết quả yêu cầu về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử 

dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, 

chính quyền số theo quy định. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản 

lý gắn với vị trí, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt thực hiện 

nghiêm “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, 

luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong giao tiếp với Nhân dân. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng 

đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành 
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chính, thực hành và phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử 

lý nghiêm và công khai kết quả xử lý đối với các trường hợp có hành vi tiêu cực, 

vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; góp 

phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước. 

8. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình 

về công tác, phấn đấu mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 

xây dựng và phát huy hiệu quả được ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”. 

9. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ 

thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo chương trình, kế hoạch 

hằng năm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức thực 

hiện kiến nghị và trả lời kiến nghị sau giám sát đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn về phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ, chính sách có phạm vi tác động sâu 

rộng trong xã hội (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước) thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến nhân dân; đồng thời gửi 

đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lấy ý kiến phản biện theo 

quy định. Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội chuyển đến. Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến 

đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

tầng lớp nhân dân trước khi ban hành các chương trình, dự án, đề án, chế độ, 

chính sách theo quy định. 

10. Chú trọng tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác dân 

vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đánh giá việc đạt các mức độ, 

chất lượng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân vận; đảm bảo việc tổ chức thực 

hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ 

theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ 

Tham mưu cho UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và 

tổng hợp báo cáo về công tác dân vận chính quyền theo định kỳ 6 tháng, một 

năm hoặc đột xuất theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp các cơ 

quan có liên quan trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Kế 

hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị. 

 2. Thanh tra huyện 

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các quy định về nhiệm vụ tiếp 
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công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 3. Trung tâm văn hóa - truyền thông: Xây dựng kế hoạch và tăng thời 

lượng phát sóng, phát thanh, tin bài phổ biến chính sách pháp luật có nội dung 

tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền. 

 4. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: xây dựng kế 

hoạch dân vận chính quyền năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ 

quan, đơn vị và địa phương.  

5. Chế độ thông tin, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch này định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, 9 tháng, 01 năm. Báo cáo gửi về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định.  

 Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân huyện về thực hiện công tác dân 

vận chính quyền năm 2023, yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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