
 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1555/KH-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về “Thực hiện năm dân vận khéo 2020”; Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020,  

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ 

chức chính trị - xã hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận 

trong giai đoạn hiện nay để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác dân 

vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng các mô 

hình, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, lập 

thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII, 

tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng và kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-

15/10/2020).  

2. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đảm bảo thực chất, 

hiệu quả, thường xuyên, sâu rộng, thiết thực phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của 

ngành, địa phương, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về những vấn đề mới, khó 

khăn, phức tạp ở cơ sở mà cấp uỷ, chính quyền, địa phương, đơn vị đang quan tâm. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, đẩy mạnh công tác“Dân vận khéo” đối với đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cá 

nhân điển hình “Dân vận khéo” hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng các mô hình “Dân vận khéo” trong 

phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh gắn 

với việc thực hiện các phong trào thi đua “Ia H’Drai chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện 

tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa khu dân cư 

và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); chuyên đề năm 

2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quảˮ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

(MTTQ) và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện trong tổ chức thực hiện.  

Xác định năm 2020 là năm tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác 

Dân vận chính quyền, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; tuyên truyền, vận động, 
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giúp đỡ Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước.  

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia 

phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, bệnh bạch hầu và các bệnh 

truyền nhiễm khác với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt là vận động người 

dân tuân thủ nghiêm các biện pháp dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình 

và cộng đồng; thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và 

chính quyền địa phương; tự giác khai báo y tế, thông báo kịp thời, trung thực với cơ 

sở y tế về tình hình sức khỏe của cá nhân và những người xung quanh khi có yếu tố, 

biểu hiện nghi nhiễm các loại dịch bệnh. 

3. Tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 114-

KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của 

cơ quan Nhà nước; 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 các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh; Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Ban dân vận Huyện ủy và Ủy ban 

nhân dân huyện về công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 

của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

4. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp(1); nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, nhất là trong xử lý đơn thư và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo của công dân; giải quyết tốt những vụ việc, khiếu kiện phức tạp, đông người, 

kéo dài; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với 

Nhân dân, doanh nghiệp.  

Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân 

của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận và đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, 

học dân và có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tạo 

điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường công tác, 

động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu; tăng cường 

                                                           
 (1) Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 1418-QĐ/TU 

ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp 

ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân; Quyết định số 1318-QĐ/TU ngày 20 tháng 5 năm 2014 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. 



3 
 

 
 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm pháp luật, thiếu 

trách nhiệm với Nhân dân, vi phạm quy chế, quy định làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ 

chức.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn; Ủy ban nhân dân các xã 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương khẩn 

trương xác định lĩnh vực, tiêu chí xây dựng, phát động phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, 

địa phương.  

Thường xuyên giới thiệu những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để tuyên 

truyền, động viên kịp thời.  

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: phối hợp với 

các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020; giới thiệu các mô hình, điển hình  

“Dân vận khéo” trên hệ thống loa truyền thanh và Trang thông tin điện tử huyện. 

3. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện; tổ chức kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả 

thực hiện Kế hoạch trước ngày 20/11/2020 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.         

             

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- - Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- Trung tâm VH-TT-DL-TT huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Võ Anh Tuấn 
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