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KẾ HOẠCH
Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của Sở Ngoại vụ
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 25/01/2019 của
Ban Dân vận Tỉnh ủy-Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” 2019, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm dân vận
chính quyền” 2019của đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, công chức, viên chức và
người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận; nâng cao
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công
tác dân vận.
2. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền
phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc giải
quyết thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi phương
châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng
tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn.
3. Việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phải được cấp ủy, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả gắn với
việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc
phòng an ninh, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của
Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác dân vận.
1.1.Nội dung tuyên truyền:
Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác
dân vận, trong đó chú trọng các văn bản sau: 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 và Chỉ thị số
13-CT/TU ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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, Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về
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 2017-2021; Kế hoạch số 631

KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 25/01/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán
sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và các Chỉ
thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
1.2. Hình thức phổ biến, quán triệt:
Thông qua các hội nghị phổ biến quán triệt; lồng ghép qua các cuộc họp giao
ban, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, sinh hoạt chi bộ, qua hội nghị tập huấn, qua Trang
Thông tin điện tử của Sở và các hình thức phù hợp khác.
2. Duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân: giải
quyết kịp thời nhứng kiến nghị, phản ánh, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức,
viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Thực hiện
Quyết định số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải
quyết khiếu nại tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.
3. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính:
Triển khai 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 (CCHC) nhà nước giai
đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020”, các Kế hoạch liên quan công tác
CCHC và hoạt động kiểm soát TTHC đã được UBND tỉnh ban hành năm 2019.
Tập trung rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đối ngoại. Tổ
chức thực hiện tốt giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây
dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở,
chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ công chức, viên chức. Nâng cấp
dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC.
4. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động:
Nâng cao chất lượng, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa,công
khai hóa. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ
CC, VC và người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu theo tinh thần
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số
4842/UBND-NC ngày 16/11/2016 và Công văn số 3872/UBND-NC ngày
06/09/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp. Xây dựng đội ngũ CC, VC chuyên nghiệp, thực hiện
nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở.
5. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh và thực
hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện nghiêm túc Nghị
định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong
hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể hóa
bằng quy chế dân chủ và kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở hàng năm của đơn vị.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
a) Lãnh đạo Sở tăng cường theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai
thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.
b) Văn phòng Sở
- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nội dung liên quan theo Kế hoạch,
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực
hiện công tác dân vận chính quyền theo quy đinh.
- Phổ biến, quán triệt các nội dung của kế hoạch đến toàn thể công chức,
viên chức và người lao động ở đơn vị mình
b) Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung Kế
hoạch, chỉ đạo CC,VC thuộc phòng, đơn vị triển khai thực hiện“Năm dân vận
chính quyền” 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm dân vận chính quyền 2018
theo yêu cầu định kỳ và đột xuất về Văn phòng Sở tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền”2019của
Sở Ngoại vụ./.
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- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT,VP
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