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Gia Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021
của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của
Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện ban hành Kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, khắc phục
những hạn chế, thiếu sót trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp nhằm phát huy quyền công dân, quyền làm chủ của
người dân; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; xây dựng và củng cố vững
chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp trong tình hình mới.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, tinh thần phục vụ Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng
Chính phủ, phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả gắn với công tác cải cách hành
chính, cải cách chế độ công vụ, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, trong
quan hệ giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
- Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây
dựng, phát triển kinh tế - xã hội.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn
với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch
COVID-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị,
trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp
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quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch;
phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân
vận cơ quan đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận
trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu
lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước
và hội nhập quốc tế.
2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách
nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công
chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn
gần gũi với Nhân dân. Cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
tôn giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động
Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh
COVID-19.
3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh
vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện
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”.
4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày
15/7/2021 của Chính phủ; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ
quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu
quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách
thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân
quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và
sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.
Tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng
phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền
làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
5. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát
huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược,
người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và
thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân;
đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn
dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa
dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán
bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân,
xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
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6. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp
cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân,
tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là
những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời
những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.
7. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số
217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám
sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
- Tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Triển
khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg
ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, báo cáo Sở Nội
vụ và UBND tỉnh theo quy định.
2. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình
thực tiễn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực
hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp,
gửi báo cáo về Phòng Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Chủ
tịch UBND huyện.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chỉ
thị số 33/CT-TTG ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TTHU, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện (b/c);
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
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