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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới” 

 

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN  

- Trong những năm vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về 

công tác dân vận luôn chuyển biến tích cực và hiệu quả, Trong Chi bộ, Đồng chí 

Bí thư Chi bộ luôn triển khai đầy đủ các buổi tọa đàm với nhiều chuyền đề khác 

nhau đến toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức viên chức của Ban QLDA để 

cập nhật bắt thông tin tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, 

đã xác định được vai trò, trách nhiệm cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác dân vận và thể hiện qua thực tế công việc thường ngày trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ. 

- Chính quyền, Lãnh đạo Ban QLDA luôn chỉ đạo thực hiện công khai, 

minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm soát chặt chẽ việc thu, 

chi ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai quản lý dự án tại trang 

thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ: http://kdpm.khanhhoa.gov.vn, việc đầu tư 

xây dựng và mua sắm được công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia, để người 

dân và các đối tác được biết và theo dõi. 

Ban QLDA đã ban hành Quy chế xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

tại Quyết định số 123/QĐ-BQL ngày 13/11/2018 và Quyết định số 95/QD-BQL 

ngày 27/4/2017 về việc ban hành nội quy và quy chế tiếp công dân. Từ đầu năm 

2018 đến nay, Ban nhận được tổng cộng 34 đơn, trong đó có 33 đơn kiến nghị 

và 1 đơn khiếu nại và phối hợp các đơn vị liên quan đối thoại, tiếp xúc dân đúng 

quy trình quy định. Ban đã tham mưu cho Hội đồng bồi thường trả lời đúng hạn 

33 đơn kiến nghị, đưa tận tay đơn trả lời cho các hộ dân và giải thích rõ từng nội 

dung mà người dân nêu trong đơn để người dân được hiểu và tránh quay lại gửi 

đơn nhiều lần, nhiều cấp; 01 đơn khiếu nại Ban đã chuyển về UBND phường 

Ngọc Hiệp giải quyết đúng thẩm quyền. Ngoài ra các cuộc họp tiếp xúc dân 

được Lãnh đạo Ban đón tiếp và tiếp xuc đúng quy định không để xảy ra bất kỳ 

cuộc tranh cãi hay tụ tập đông người tại Ban để phản đối. 



- Công đoàn luôn phát động mọi người tham gia tích các chương trình đền 

ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ bảo lụt, người nghèo, khuyến học…… 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN THỜI GIAN TỚI 

- Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, 

quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân 

vận theo tinh thần của kết luận số 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác 

dân vận trong tình hình mới. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; Chi bộ và Ban Giám đốc sẽ phân công các 

đồng chí trong lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và cử cán bộ theo dõi tổng 

hợp báo cáo về công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm 

thực hiện công tác dân vận của thủ trưởng cơ quan và của cán bộ, viên chức; 

tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng phải xây dựng và 

thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở bằng hệ thống nội quy, quy chế cụ thể. Gắn 

thực hiện quy chế dân chủ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện 

nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng 

viên, viên chức, nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giáo dục 

nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, viên chức thông qua sự 

gương mẫu trong cử chỉ, hành động của cá nhân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử 

trong Ban QLDA và ý thức công tác dân vận khi thi hành công vụ; đồng thời 

thực hiện tốt cuộc vận động “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” 

của Công đoàn Việt Nam và các cuộc vận động lớn của Trung ương phát động.  

- Đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên và gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

- Nâng cao trình độ cán bộ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, công tâm; giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu 

kiện của cán bộ, viên chức (nếu có) theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo.  

Nơi nhận: 
- Chi bộ Ban QLDA; 

- Lãnh đạo Ban QLDA; 

- Công Đoàn Ban QLDA; 

- Các phòng: QLDA1,2,3,Tổ chức,Tài chính,MTXH; 

- Lưu: VT, Thuận. 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

          Châu Ngô Anh Nhân 
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