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KẾ HOẠCH  
triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021  

của Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ về một số giải pháp đổi mới, nâng cao  

hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nƣớc và chính quyền các cấp 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo 

----- 

 

Thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 696 /KH- UBND tỉnh ngày 23/11/2021 của 

Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về “Một số 

giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước 

và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và 

những năm tiếp theo” (viết tắt là Đề án 04), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể như sau:   

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm 

vụ của Đề án 04 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối. 

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động 

trong công tác Dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt 

động công tác Dân vận nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành 

chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức trong công tác phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành các 

mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Việc quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phải nghiêm túc, 

kịp thời, có chất lượng. Chú trọng việc triển khai, đánh giá sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác dân vận. 

II- MỤC TIÊU 

1. 100% cấp ủy cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án 

04 và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả. Chương trình, kế 
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hoạch thực hiện Đề án phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, 

đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. 

2. Hàng năm, 100% cấp ủy cơ sở chỉ đạo phối hợp với thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công 

tác dân vận và học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ cho cán bộ, đảng viên 

và người lao động. 

3. Ít nhất 98% cơ quan, đơn vị giải quyết “nhanh - đúng - hiệu quả” các 

thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, tổ chức; mức độ hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%; 100% TTHC 

của cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp 

thời. Phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), 

Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. 

Phấn đấu Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) hàng năm, tăng 

1-2 bậc/năm. 

4. 100% cấp ủy cơ sở có xây dựng và thực hiện có hiệu quả ít nhất 01 

mô hình “Dân vận khéo”, 01 điểm sáng về dân vận chính quyền, 01 điểm 

sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với mô hình thực hiện Chỉ thị 

05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

5. 100% cấp ủy cơ sở chỉ đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng 

quy chế công tác dân vận, phân công 1 đồng chí lãnh đạo và 1-2 cán bộ có 

tâm huyết, năng lực để theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận tại cơ 

quan, đơn vị. Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

6. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng sơ, tổng kết, biểu dương khen 

thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.  

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tổ chức học tập, quán triệt Đề án 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt nội dung của Đề án và 

Kế hoạch thực hiện Đề án cho các đồng chí ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ, 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc; báo cáo viên và cán 

bộ phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị.Thời gian: hoàn 

thành trong tháng 12/2021 (Tùy điều kiện cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối lựa chọn hình thức lồng ghép phù hợp). 
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- Các cấp ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Đề án, 

đồng thời chọn những nội dung phù hợp với yêu cầu công tác của ngành, cơ 

quan, đơn vị để xây dựng chuyên đề học tập, quán triệt trong các chi bộ. Việc 

tổ chức học tập, quán triệt Đề án và xác định những nội dung trọng tâm của 

các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 

2022. 

2. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị 

và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI; Quyết định số 290-QĐ/TW, 

ngày 25/ 2/ 2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân 

vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 2138-QĐ/TV, ngày 21/ 9/ 2010 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị; Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 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; Nghị quyết số 02-

NQ/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong khối các cơ quan tỉnh. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác 

dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ quan nhà 

nước về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính 

quyền trong tình hình hiện nay. Định kỳ tháng 10 hàng năm, cấp ủy, lãnh đạo 

cơ quan và các đoàn thể tuyên truyền, tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của 

Bác Hồ để nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động. 

- Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền 

ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo Chỉ thị 13-CT/UBND ngày 01/9/2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị phân công 1 đồng chí lãnh đạo và 

1-2 cán bộ có tâm huyết, năng lực để theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác dân 

vận tại cơ quan, đơn vị mình. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị. Hàng năm, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (cơ quan 

Thường trực BCĐ công tác dân vận chính quyền tỉnh) tổ chức kiểm tra, khảo 

sát đánh giá từ 2- 3 sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
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3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan, đơn vị 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác 

dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối về về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cải cách hành 

chính trong các cơ quan cấp tỉnh; lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả trong cải cách hành 

chính. Xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao của tập thể, cá nhân hằng năm. 

- Đẩy mạnh công tác cải cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong CCHC; dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động 

quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đảm bảo giải quyết “nhanh - đúng - 

hiệu quả” các thủ tục liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

4. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền với thực hiện Quy 

chế dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gƣơng, ý thức phục vụ nhân dân 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ/CP ngày 09/01/2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Chỉ đạo, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; rà soát, bổ 

sung, hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định trong cơ quan, đồng thời lãnh 

đạo thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định đã đề ra. Xây dựng quy chế dân 

chủ cơ sở nơi làm việc và thực hiện niêm yết công khai quy chế dân chủ để 

cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, giám sát thực hiện. Ban thanh tra 

nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 

31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các quy định của Trung 

ương, tỉnh về trách nhiệm nêu gương. Các sở, ban, ngành thường xuyên tiếp 

xúc với nhân dân cần cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của 

Trung ương và của tỉnh đã ban hành, đi liền với xây dựng chuẩn mực đạo 

đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức mỗi ngành để thực 

hiện nghiêm túc.  

- Chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có 
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trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, 

“làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế 

nhị, hiệu quả”.  

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục xây dựng 

và lan tỏa, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 

- Tiếp tục xây dựng và lan tỏa các mô hình, điển hình theo Hướng dẫn số 

03 HD/ĐUK ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng 

mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với mô hình “Dân vận khéo”. 

Trong đó, tập trung lựa chọn các nội dung, công việc đã có chủ trương, có 

quy định nhưng việc thực hiện còn khó khăn, ách tắc hoặc những yếu kém, 

hạn chế trong công tác chuyên môn, trong việc chấp hành các quy định, nội 

quy… để chọn xây dựng mô hình, điển hình, nhất là trên các lĩnh vực: cải 

cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt trong công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; nắm bắt và kịp thời phản ánh với cấp ủy, thủ trưởng 

co quan tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; phối hợp với lãnh đạo 

cơ quan trong việc thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, hách dịch, 

sách nhiễu nhân dân; thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW ngày 

12/12/2014 và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2014 của Bộ Chính trị 

(khóa XI); giám sát thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận của cơ 

quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, 

cơ quan mạnh, ngành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. 

IV- LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Năm 2021 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề Án. 

- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức quán triệt và xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án (Quý IV/2021).  

2. Năm 2022 

- Rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điểm sáng về thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và điểm sáng dân vận chính quyền. 
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- Đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 

26/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong Khối các cơ quan tỉnh và đánh giá kết 

quả 01 năm thực hiện Đề án 04 (Quý IV năm 2022). 

- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực BCĐ 

công tác dân vận chính quyền tỉnh) tổ chức kiểm tra công tác dân vận từ 2- 3 

sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

3. Năm 2023 

- Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án cấp Đảng bộ Khối; biểu dương các mô 

hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với mô hình “Dân vận khéo” trong 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối (Quý IV năm 2023). 

- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác 

dân vận từ 2- 3 sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

4. Năm 2024 

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án, gắn với kiểm tra công tác dân vận của 

chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với kiểm tra các điểm 

sáng Quy chế dân chủ ở cơ sở và điểm sáng dân vận chính quyền.  

- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác 

dân vận từ 2- 3 sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

5. Năm 2025 

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án; 

biểu dương các mô hình, điển hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với mô hình 

“Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị (Quý IV năm 2025). 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là bộ phận tham mưu thực 

hiện đề án, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 

trong các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy 

Khối, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Đảng ủy. 

Phối hợp với Văn phòng, các ban Đảng ủy cung cấp tài liệu đến các tổ 

chức cơ sở đảng triển khai thực hiện; tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí 

(triển khai, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng) trong 

quá trình thực hiện Đề án. 



 7 

2. Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ Đề án và Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ đến các đoàn thể cơ sở và đoàn viên, hội viên.  

3. Cấp ủy cơ sở lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề 

án phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức phổ biến, 

quán triệt Đề án nghiêm túc; định kỳ hàng năm gắn với sơ kết, tổng kết công 

tác xây dựng Đảng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong công tác dân vận và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo).  

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (Báo cáo), 

- BCS Đảng UBND tỉnh, 

- Sở Nội vụ (phối hợp), 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, 

- Các đoàn thể Khối, 

- Các TCCS Đảng, 

- Lưu BTG, VP. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ                                                                     

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 
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