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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà 

nước, chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

----- 

                                          

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, 

chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Huyện 

ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính 

quyền các cấp trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và 

hành động, kịp thời cụ thể hoá chủ trương của Đảng và công tác dân vận theo Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.                    

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện hiệu 

quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh.          

 2. Yêu cầu 

Các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; khi ban hành 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, 

quốc phòng, an ninh phải hướng đến nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, vì Nhân 

dân.        

II. Nội dung 

1. Các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên 

truyền về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình 

hình mới; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, 

kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận gắn 

thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 
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quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2. Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm tra, quyết 

định, giám sát các cơ quan, địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, chương 

trình phát triển kinh tế-xã hội và công tác dân vận chính quyền, nhất là  giải quyết 

các đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Khi ban hành các nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, 

quốc phòng, an ninh phải hướng đến nhu cầu nguyện vọng của Nhân dân, vì Nhân 

dân. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 

trong giám sát, xử lý các vấn đề kiến nghị của cử tri. 

3. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, 

quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ thành chương trình, kế hoạch để 

tổ chức thực hiện; đổi mới, nâng cao chất lượng có hiệu quả công tác dân vận, công 

tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với Chương 

trình hành động số 87-CT/HU, ngày 03/11/2021 của Ban thường vụ Huyện uỷ thực 

hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Chương trình 

hành động số 108-CT/HU, ngày 26/01/2022 của Ban thường vụ Huyện uỷ thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển 

đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 và Chỉ thị số 18-

CT/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 

uỷ Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh dịch vụ công, chỉ đạo 

tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, 

thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức, viên chức.     

4. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thường xuyên chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là nhân rộng 

các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực cơ quan nhà nước; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Tăng cường giám sát 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan hành chính 

nhà nước trong thực thi công vụ.                                                                        

 5. Các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên hướng 

dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác dân vận 

của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng, 
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nhân rộng những mô hình, điển hình đạt hiệu quả.               

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân vận ở các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị; cử cán bộ tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kỷ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận; thực hiện tốt công 

tác dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”. 

         III. Tổ chức thực hiện 

1. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp căn cứ kế hoạch này và 

chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình 

hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công 

tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo.              

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền 

về công tác dân vận, nhất là hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính 

quyền các cấp và những điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.  

3. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện  

xây dựng kế hoạch chương trình dân vận cụ thể từng năm gắn với chương trình định 

hướng theo các Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo xuyên suốt đồng bộ từ huyện đến cơ 

sở, hằng năm sơ kết đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình dân 

vận hiệu quả. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung kế hoạch này; định kỳ báo cáo, tham mưu đề 

xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận:                   
- Thường trực Tỉnh ủy,   
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                           

- Thường trực Huyện ủy, 

- HĐND, UBND huyện, 

- Các Ban Đảng huyện,   

- Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

- Công an, Quân sự huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.      

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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