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[ 

KẾ HOẠCH 
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan 

nhà nước, chính quyền thành phố 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 

ủy 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 

Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1. Nâng cao nhận thức sâu sắc của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của 

các cơ quan nhà nước, chính quyền thành phố trong giai đoạn hiện nay và những 

năm tiếp theo. Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức trong công tác dân vận, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.  

 2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành 

phố phải được nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 

21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 và kế hoạch này. 

 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, 

chính quyền thành phố trong thời gian tới. 

II- Một số nhiệm vụ trọng tâm 

 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức về vai trò, vị trí và tầm 

quan trọng của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà 

nước, chính quyền thành phố. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 

dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là 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. Chỉ thị số 
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33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 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. Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

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. Quy chế số 07-

QC/TU, ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận của hệ 

thống chính trị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 

19/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng đến năm 2025. 

 Tiếp tục thể chế cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm 

chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 

dân thụ hưởng”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân 

dân; nâng cao hiệu quả của việc đánh giá tác động của chính sách, pháp luật, bảo 

đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân gắn với thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến Nhân dân tham gia 

xây dựng chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến cuộc sống của Nhân dân; 

lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị - xã hội. 

 2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh công 

tác cải cách hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, xây dựng phong cách 

“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, 

nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng 

cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, 

viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, 

phẩm chất yếu kém, vi phạm pháp luật.  

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với việc bảo đảm quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao 

đời sống của Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. 

 Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc xã hội nổi cộm, 

nhất là các vụ, việc phức tạp kéo dài, tiềm ẩn vấn đề an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội; thông qua tiếp dân, đối thoại, giải quyết thực chất, có lộ trình giảm 

dần, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, không để phát sinh mới, 

giải quyết ngay từ lúc vụ việc phát sinh tại cơ sở.   

 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 

xây dựng kế hoạch, 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, 
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chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; 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 thành phố.  

4. Ban Tổ chức Thành ủy quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào 

tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận có kinh nghiệm, uy tín, 

có kỹ năng, nghiệp vụ và phong cách dân vận. 

5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên không gương mẫu, vi phạm đạo đức, lối sống, mất đoàn 

kết nội bộ; công khai kết quả xử lý theo quy định; từng bước đẩy lùi tham nhũng, 

tiêu cực góp phần tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.  

6. Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan truyền thông thành 

phố, báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác 

dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền 

thành phố.  

III- Tổ chức thực hiện 

 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung Chỉ 

thị số 36-CT/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 và kế hoạch này gửi về Ban Thường vụ 

Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp. 

2. Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành 

phố và các cơ quan liên quan, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện nội dung kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường 

vụ Thành ủy biết, để chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- TT. HĐND thành phố, 

- UBND thành phố, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức CSĐ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

  

Bùi Văn Phú 
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