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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017

Thực hiện Công văn số 2139/UBND-TH ngày 16 tháng 12 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác
dân vận chính quyền trên địa bàn huyện năm 2017, với những nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống
chính trị, của mọi cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến
sỹ, lực lượng vũ trang trong toàn huyện.
- Thực hiện công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả công
việc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, huy động sức dân tham gia xây dựng, phát kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
- Thực hiện công tác dân vận chính quyền nhằm tạo điều kiện cho cán bộ,
công chức và quần chúng hiểu rõ thêm đường lối, chính sách của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ những quy định của địa phương và đơn vị
mà mình có trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công
chức và quần chúng gần gũi đảng, chính quyền hơn, làm cho cán bộ, công chức và
quần chúng thấy mình thực sự được hòa nhập với cộng đồng, tăng cường tính
tương thân tương ái, hợp tác, đoàn kết cùng phát triển.
II. Nội dung thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09 tháng 01 năm 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 thị số 05-CT/TU
ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức
trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu
quả; công khai, dân chủ; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07
tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng,
hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số
34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người
hiểu rõ hơn nữa mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân
vận. Công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện cần đi sâu vào chất lượng, phải xem
đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ cần thực hiện
xuyên suốt, thường xuyên.
2. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các chủ
trương, chính sách; các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; thủ tục hành chính và
quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Gắn thực hiện
công tác dân vận với quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính. Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở cần điều chỉnh quy chế hoạt
động của tổ chức mình cho phù hợp với nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính. Đặc biệt, cần chú trọng tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở, việc tuyên
truyền giáo dục vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm thực hiện
tốt hơn nữa công tác dân vận.
3. Ban hành các quy định đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ,
tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc,
đối thoại trực tiếp nhân dân và chế độ tiếp công dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý
kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và
phong cách làm việc của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại,
tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân. Xử lý nghiêm minh những cán bộ,
công chức, có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xâm
phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân trong thi hành công vụ.
4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, kiểm tra việc thực hiện các quy định
của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền. Đẩy mạnh
chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, quá trình triển khai thực hiện công tác
dân vận gắn với sắp xếp, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn và các
cơ quan, đơn vị theo đúng quy định và hoạt động có hiệu quả. Triển khai thực hiện
có hiệu quả Hương ước, Quy ước ở khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân huyện
phê duyệt.
5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến cơ sở.
Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục giải quyết hành
chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, công
dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian và
giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên
hướng dẫn, kiểm tra và chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách một cách
công khai, đúng luật.
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6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể vận động
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổ chức lấy ý kiến, lắng nghe và giải quyết kịp thời những phản ánh,
kiến nghị của nhân dân quan tâm, là việc thực hiện các chế độ chính sách, công tác
quy hoạch các chương trình, dự án lớn ở địa phương.
7. Bố trí kịp thời, đầy đủ cán bộ phụ trách công tác dân vận, đảm bảo kinh
phí và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quan tâm giải quyết chính sách của cán bộ
làm công tác dân vận.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Nội vụ:
- Chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu, đề xuất Ủy ban
nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền.
- Hướng dẫn các phòng, ban ngành huyện và các xã, thị trấn tổ chức thực
hiện công tác dân vận chính quyền; tổng hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân
huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể công tác dân vận chính quyền
trong thời gian tới.
- Làm đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc và tổng hợp báo cáo theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất về công tác dân
vận chính quyền trên địa bàn huyện.
2. Phòng Tư pháp:
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai
văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn xây dựng quy ước khóm, ấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ
sung các quy định trái luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính
rườm rà gây phiền hà cho tổ chức và nhân dân.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện:
Phối hợp cùng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi về công tác dân vận chính quyền; kịp thời
thông tin và đề nghị biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận.
4. Các phòng, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch
chi tiết thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 phù hợp với tình hình
thực tế của từng cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo, công chức, viên chức theo
dõi, kiểm tra kết quả thực hiện từng nội dung theo kế hoạch đề ra.
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- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên qua kiểm tra, đề xuất,
kiến nghị các mô hình, giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện công tác dân
vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị mình.
- Định kỳ 06 tháng (15/6), một năm (15/11) báo cáo Ủy ban nhân dân
huyện về tình hình và kết quả triển khai công tác dân vận chính quyền (thông qua
Phòng Nội vụ).
6. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy:
Phối hợp cùng Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đánh
giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 trong các cơ quan
hành chính Nhà nước và công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn
huyện năm 2017. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo
cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để xem xét,
chỉ đạo./.
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