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KẾ HOẠCH 
Về việc thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020  

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 23/6/2013 của BCHTW Đảng 

(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng về công tác dân 

vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, 

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác Dân vận giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch số 20-

KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 17/01/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận 

Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác “Năm dân vận khéo” 2020  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân 

vận; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 

công tác dân vận.  

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính 

quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức đoàn thể Nhân dân, các cấp ủy, các ngành chức năng nhằm củng cố lòng 

tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi 

đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 

quốc phòng và an ninh của địa phương. 

2. YÊU CẦU 

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về công tác dân vận; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về công tác 

dân vận.  

- Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách 

nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 

tổ chức trong hệ thống chính trị. 
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- Công tác dân vận chính quyền phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình 

thức, chiếu lệ. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả về công tác dân vận; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác “Dân vận khéo” 

năm 2020 của cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc; chỉ đạo kiểm tra công tác dân vận của 

các đơn vị trực thuộc theo quy định. 

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân vận chính quyền 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

1406-QĐ/TU ngày 14/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ban hành Quy chế 

Công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Bình, gắn với Chương trình 

hành động số 24-CTr/TU  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

của cơ quan nhà nước các cấp"; Công văn số 87-CV/TU ngày 26/4/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) "về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây 

dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở"; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành 

chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU 

ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; 

Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 43-KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dân vận trong tình hình mới”; Công văn số 1053/UBND-NC ngày 

07/7/2016 của UBND tỉnh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân 

vận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương về quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới. 

2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện 

nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật 

có liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật cho 

người dân. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp.  

3. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách 

nhiệm của người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố 
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cáo, công khai lịch tiếp công dân; tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình 

độ, am hiểu pháp luật…để làm công tác tiếp công dân; định kỳ đánh giá chất 

lượng công tác tiếp công dân để không ngừng hoàn thiện công tác này. Quan tâm 

giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, 

phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm liên quan quyền và lợi ích 

hợp pháp của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Về cải cách hành chính: Tập 

trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh 

vực, được dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định 

về đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo Quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2007/QĐ-

BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân 

dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 

nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 

lên mức độ 3, 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 

08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương, của tỉnh. 

4.  Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, 

hương ước, quy ước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận 

khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả 

chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện 

chương trình giảm nghèo.  

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tôn giáo, công tác dân tộc 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 23/6/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; 

tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 12/6/2017 về củng cố, tăng cường 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các địa bàn vùng  giáo; 

quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh.  

  Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 

20/10/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, 

đội ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều 

giải pháp đổi mới, tăng cường vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, 



4 
 

đồng bào có đạo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. 

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân 

vận trong các cơ quan, đơn vị khối chính quyền các cấp; phối hợp tổ chức sơ kết, 

tổng kết các chương trình phối hợp giữa UBND với hệ thống Ban dân vận cấp ủy, 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để làm công tác dân vận theo quy định. Quan tâm 

tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và 

Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và Quyết định số 

218-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Bộ Chính trị. 

7. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm với nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc quy 

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng 

trách nhiệm công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 2964/QĐ-UBND 02/8/2019 của UBND tỉnh. 

8. Tăng cường công tác vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII năm 2020 theo Kế 

hoạch số 1803/KH-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

9. Phối hợp làm tốt công tác dân vận trong Đại hội Đảng bộ các cấp và triển 

khai các Dự án trọng điểm của tỉnh đặc biệt là Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, 

Dự án nâng cấp đập thủy lợi Rào Nan… 

10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ 

cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp nhằm trang bị những nội 

dung cơ bản về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân 

vận chính quyền trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 bộ tiêu chí đánh giá việc thực 

hiện công tác dân vận chính quyền của khối sở, ban, ngành và khối chính quyền cấp 

huyện (trên cơ sở tách Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND 

tỉnh quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận). 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện công tác Dân vận 

chính quyền 2020 (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia). 
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- Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các cấp triển khai thực hiện công 

tác dân vận chính quyền. 

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo 

cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền. 

2. Thanh tra tỉnh 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương (mời Ban Dân vận tham gia). 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để 

tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương 

các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận. Định kỳ 6 tháng, một năm báo 

cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp. 

4. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực 

lượng vũ trang (bao gồm các đơn vị Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng) trên 

địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng 

dẫn, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về việc thực hiện công tác dân vận của 

các đơn vị theo quy định. 

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác 

dân vận. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 

phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công 

lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong 

kế hoạch đã đề ra. 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 18/5/2009 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công văn số 119-CV/TU ngày 21/6/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” theo hướng 

dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 04/8/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại 

cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Thanh tra 

tỉnh thực hiện kiểm tra công tác dân vận chính quyền theo quy định; kiến nghị, đề 

xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

6.  Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy phối hợp với UBND cùng 
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cấp thực hiện tốt kế hoạch này. 

- Tham dự các đoàn kiểm tra do sở, ngành, địa phương chủ trì mời để giám 

sát, phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 

trong năm 2020. 

7. Chế độ, thông tin, báo cáo 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền (qua 

Sở Nội vụ) để tổng hợp, thời hạn báo cáo: 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 01/6. 

- Báo cáo năm trước ngày 01/12.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- CT, các PCT  UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- CA tỉnh, BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- UBND các huyện, Thị xã, Thành phố; 
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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