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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giai đoạn 2021-2026 

 

Để triển khai thực hiện Chương trình số 18-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 29/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 

thực hiện và phân công nhiệm vụ như sau: 

STT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Sản phẩm đầu ra 

Ghi 

chú 

1 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg 

ngày 26/11/2021 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 và Kế 

hoạch số 33-KH/TU ngày 27/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 

của Bộ Chính trị khóa XIII. Tiếp tục đưa kết 

quả thực hiện công tác dân vận, xây dựng và 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu 

chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng 

năm của các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã.  

Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã. 

- Các chương trình, kế 

hoạch triển khai thực 

hiện. 
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2 Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra, sơ kết, tổng 

kết việc thực hiện công tác dân vận trong cơ 

quan hành chính nhà nước và chính quyền 

các cấp. 

Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra. 

- Các báo cáo giám sát, 

kiểm tra; báo cáo sơ 

kết, tổng kết. 

 

3 Tăng cường công tác cải cách hành chính, 

thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ  gắn với việc thực hiện Nghị quyết 

số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách 

hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2025. Duy trì, 

nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh 

(PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính 

công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh. 

Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Các kế hoạch triển 

khai, văn bản đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện hàng năm, giai 

đoạn 

 

4 Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong công 

tác điều hành và phục vụ nhân dân, doanh 

nghiệp. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã. 

- Các chương trình, kế 

hoạch triển khai thực 

hiện. 

 

5 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 

659-QĐ/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Tăng 

cường công tác dân vận trong giải phóng mặt 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã 

- Các văn bản triển 

khai thực hiện. 
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bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, trọng tâm 

là thực hiện dân chủ, công khai trong công 

tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng, tái 

định cư để thực hiện các công trình, dự án 

trọng điểm, động lực của tỉnh. 

6 Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng 

phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, xử lý những cán bộ, công chức, viên 

chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng 

phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, xâm 

phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân 

dân. 

Thanh tra 

tỉnh, Sở Nội 

vụ 

Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Kế hoạch tổ chức các 

đợt thanh tra, kiểm tra. 

- Các báo cáo, kết 

luận, quyết định xử lý 

vi phạm (nếu có). 

 

7 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp 

công dân; đối thoại với nhân dân; tiếp thu góp 

ý, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến 

nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng cuả 

nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, hạn chế vụ việc phức tạp, khiếu 

kiện đông người, kéo dài, tạo “điểm nóng” 

gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thanh tra 

tỉnh, Văn 

phòng 

UBND tỉnh 

Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Các văn bản chỉ đạo 

thực hiện; văn bản giải 

quyết, xử lý đơn thư 

kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo 

 

8 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động tôn giáo và hoạt động của các hội 

quần chúng.  

Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

 

- Các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc. 
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9 Tiếp thu và giải quyết những kiến nghị của 

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và 

nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và 

góp ý xây dựng chính quyền theo các Quyết 

định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 

12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định 

số 907-QĐ/TU ngày 29/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

- Các văn bản tiếp thu, 

xử lý kiến nghị. 

 

10 Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, 

phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng, 

biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển 

hình tiên tiến, nhất là cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào 

“toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và 

tệ nạn ma túy”, phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh 

- Các kế hoạch triển 

khai thực hiện; các văn 

bản hướng dẫn, chỉ 

đạo 

 

11 Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và 

nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý 

xã hội; thực hiện các quy chế, quy định giám 

sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng 

và xây dựng chính quyền theo các chủ trương 

của Đảng và của Tỉnh ủy. 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh 

- Các văn bản triển 

khai, chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện 

 

12 Phối hợp tổ chức công tác tập huấn, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Nội vụ Các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; UBND 

- Tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng 
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về nhận thức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu, cán 

bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ được phân công 

phụ trách công tác dân vận trong cơ quan 

hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và 

cán bộ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. 

các huyện, thành 

phố, thị xã 

13 Tăng cường tuyên truyền về công tác dân 

vận, nâng cao chất lượng các chuyên trang, 

chuyên mục, chuyên đề, các tin bài tuyên 

truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về 

công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 

nước, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã. 

- Các văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo. 

- Các tin bài, chuyên 

trang, chuyên mục. 

 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung được phân 

công, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện Chương trình phối hợp lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện công tác dân 

vận chính quyền hàng năm theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- TT TU, TT HĐND, UBMTQVN tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Sở Nội vụ (2 bản); 

- Các Hội: Nông dân, Phụ nữ, CCB và Đoàn TNCSHCM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, NCQ. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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