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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện trách nhiệm đối thoại với Nhân dân năm 2023 
 

 

 Căn cứ Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Sơn La về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; 

người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân. Chủ tịch UBND huyện 

ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trách nhiệm đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 

2023, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại trực 

tiếp giữa người đứng đầu chính quyền huyện với Nhân dân. Giúp Chủ tịch UBND 

huyện trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề Nhân dân quan tâm ở địa phương, cơ sở; chỉ đạo 

giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, những vấn đề quan tâm, bức xúc chính 

đáng, hợp pháp của Nhân dân hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi 

những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp. 

 - Phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của huyện; đồng 

thuận với các chủ trương, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

 - Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; 

không ngừng tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân 

và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của Nhân dân, củng cố thắt chặt niềm 

tin của Nhân dân với chính quyền địa phương. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tuân thủ các quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định đối thoại với Nhân dân; bảo đảm 

sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy được vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 

 - Hội nghị đối thoại phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành trực tiếp, công 

khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trọng tâm, trọng điểm với tinh 

thần xây dựng vì lợi ích chung, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; tuyệt đối không được lợi dụng 

đối thoại để làm trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

đưa ra những thông tin không có căn cứ, phát ngôn xuyên tạc ảnh hưởng đến danh 
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dự, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc kích động gây chia rẽ ảnh hưởng đến sự đoàn 

kết, sự ổn định an ninh trật tự của địa phương, cơ sở. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Người chủ trì và người được đối thoại 

 1.1. Người chủ trì đối thoại: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện. 

 1.2. Người được đối thoại: Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên; các tập thể, cá nhân đầu tư sản 

xuất kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn huyện (có thể ở trong phạm vi một hoặc 

một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp, thôn, 

bản, tiểu khu, xã, thị trấn,…). 

 2. Nội dung đối thoại 

 2.1. Phổ biến, thông tin, giải thích cho Nhân dân về đường lối, chủ trương, 

chính sách, quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy 

định của chính quyền địa phương, những nội dung, vấn đề quan trọng về kinh tế - 

xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị có ảnh hưởng trực tiếp đến Nhân dân, địa bàn nơi đối thoại mà 

dư luận xã hội, Nhân dân đang quan tâm.  

 2.2. Lắng nghe ý kiến của Nhân dân phản ánh, trao đổi những vấn đề bức xúc 

trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị (như: công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, đến bù, di 

dân, tái định cư để triển khai các chương trình, dự án, xây dựng các công trình; 

công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; công tác quản lý, 

điều hành của chính quyền cấp huyện, xã; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính; việc giải quyết các chế độ, chính sách; việc thực hiện dân 

chủ ở cơ sở; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công; việc huy động đóng góp, xã 

hội hóa; việc rà soát hộ nghèo, bình xét đối tượng thụ hưởng các chính sách; việc 

thực hiện các chính an sinh xã hội,…); về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, 

tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực thi công vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những ý kiến, 

kiến nghị khác … 

 2.3. Xem xét tiếp thu giải đáp các ý kiến góp ý, đồng thời giải quyết những 

kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. 

 Lưu ý: Các nội dung liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

không đưa ra đối thoại tại hội nghị. 

 3. Hình thức đối thoại, chế độ, thời gian tổ chức hội nghị đối thoại 

 3.1. Hình thức đối thoại: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân; 

tham gia đối thoại trực tiếp tại các hội nghị đối thoại khác có liên quan (như: Hội nghị 

đối thoại với Nhân dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện; các cuộc tiếp xúc cử tri, các hội nghị sơ, tổng kết…). 

 3.2. Chế độ, thời gian tổ chức hội nghị đối thoại 
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 - Tổ chức đối thoại định kỳ: Ít nhất 1 lần/năm (dự kiến xong trước tháng 10). 

 - Tổ chức đối thoại đột xuất: Khi có vấn đề, nội dung bức xúc, phức tạp, cấp 

thiết mà dư luận, Nhân dân quan tâm cần phải giải quyết ngay (với 01 nội dung 

hoặc lĩnh vực cụ thể). 

 4. Địa điểm tổ chức, thành phần tham gia 

 Căn cứ vào nội dung, vấn đề, đối tượng cần phải đối thoại của từng cuộc đối 

thoại mà người chủ trì quyết định địa điểm tổ chức và thành phần mời tham gia hội 

nghị đối thoại (cụ thể sẽ đưa vào trong kế hoạch tổ chức và giấy mời dự hội nghị 

đối thoại của từng cuộc đối thoại). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm Quy định số 429-QĐ/TU 

ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về đối thoại trực tiếp giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

với Nhân dân. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy định về đối thoại với UBND 

huyện (qua phòng Nội vụ huyện), bố trí thành một mục riêng trong báo cáo kết quả 

thực hiện công tác dân vận, dân chủ của xã, thị trấn (báo cáo 06 tháng trước ngày 

20/5; báo cáo năm trước ngày 10/11). 

 - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi phụ trách, tình hình thực hiện 

nhiệm vụ được giao năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương và tình hình, tâm tư, 

nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân định kỳ hàng tháng phải rà soát, đề 

xuất nội dung (nếu xét thấy cần thiết) để Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định 

việc tổ chức đối thoại với Nhân dân (gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, thẩm định và báo cáo đề xuất). 

 - Tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ, nội dung được giao về tham mưu tổ 

chức hội nghị đối thoại; tham dự hội nghị, chuẩn bị nội dung để thông tin, trả lời 

những vấn đề mà Nhân dân nêu ra và tham mưu giải quyết các kiến nghị của Nhân 

dân thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị. 

 - Chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng huyện ủy, Ban Dân vận 

huyện ủy trong tham mưu cho đồng chí Bí thư huyện ủy thực hiện tốt việc đối thoại 

trực tiếp với Nhân dân hàng năm theo quy định. 

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện 

 - Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, kiến nghị của Nhân dân, đề xuất 

các nội dung cần thiết Chủ tịch HĐND, UBND huyện phải đối thoại với Nhân dân. 

 - Tham gia giải thích, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện tốt 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời giám sát 

việc thực hiện quy định về trách nhiệm đối thoại và giải quyết các kiến nghị, đề 

nghị của Nhân dân của người đứng đầu chính quyền địa phương. 

 3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 
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 - Căn cứ trách nhiệm được giao tại Công văn số 1862/UBND-NV ngày 

09/9/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU 

ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La để chủ động tham mưu Kế 

hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 

huyện với Nhân dân trong năm 2023 đảm bảo đúng quy định. 

 - Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả đối thoại với Nhân dân của các 

đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND huyện với UBND huyện (qua phòng Nội vụ 

huyện) tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

 4. Giao phòng Nội vụ huyện 

 - Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND xã, thị trấn 

thực hiện kế hoạch này; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy định về trách nhiệm đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 - Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo 

kết quả công tác đối thoại của Chủ tịch HĐND, UBND huyện với Huyện ủy, 

UBND tỉnh theo quy định. 

 5. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

 Thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh truyền hình huyện về kế hoạch, nội 

dung, chương trình và kết quả tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường nắm bắt dư luận 

của Nhân dân; chủ động, tích cực thông tin, phổ biến về các chủ trương, đường lối, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tình hình, kết quả phát triển kinh tế - 

xã hội, công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của 

huyện và các xã, thị trấn. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện trách nhiệm đối thoại với Nhân dân 

trong huyện năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh 

những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về UBND 

huyện để được chỉ đạo, hướng dẫn để kế hoạch được thực hiện hiệu quả nhất./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH huyện; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm TTVH huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV (120b).                                                                                                         

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Quàng Văn Dũng 
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