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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

       Đoàn Thượng, ngày 12 tháng 10  năm 2021
    Gia Xuyên, ngày     tháng 10 năm 2015 

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền

 với nhân dân trên thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng năm 2021

                                              ----------------------------

Thực hiện Quy chế số 08-QC/TU, ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy Hải Dương 
về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền 
các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người 
đứng đầu chính quyền với nhân dân thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng năm 2021 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 

của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã Đoàn 
Thượng. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của
nhân dân; giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những 
vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, 
phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ
trương chưa phù hợp.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân; vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững
mạnh của địa phương. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư 
tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại đảm bảo sát với thực tế tại địa phương, phải 
được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, thẳng thắn trên tinh 
thần xây dựng đem lại hiệu quả thiết thực.

- Chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tiếp xúc, đối thoại được 
thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh của xã để nhân dân lắm được và 
tham gia đối thoại.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI:
1. Nội dung tiếp xúc, đối thoại:
- Thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng-an ninh của địa phương, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; Thông 
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báo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hiện nay; Những vấn đề mà dư 
luận xã hội và nhân dân quan tâm.

- Nghe những ý kiến đóng góp, tham vấn của nhân dân về chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, các quy 
định của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

- Nghe ý kiến nhân dân phản ánh hoạt động quản lý, điều hành của chính 
quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; về đạo đức, 
lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; về những vấn đề bức 
xúc phát sinh tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

+ Về tham gia xây dựng chính quyền; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của 
đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương.

+ Vấn đề triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy, 
Đảng ủy thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

+ Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới 
kiểu mẫu vào năm 2023.

+ Về việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, chính sách an sinh xã hội, 
giảm nghèo, các chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục.

+ Về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng; nông 
nghiệp, nông thôn, tài nguyên môi trường.

+ Những vấn đề khác mà nhân dân quan tâm,...
2. Chương trình tiếp xúc, đối thoại:
- Đồng chí Văn phòng HĐND-UBND xã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

thành phần tham dự, nội dung chương trình, nội quy của buổi tiếp xúc, đối thoại; 
giới thiệu chủ tọa, thư ký ghi biên bản và phân công bộ phận tổng hợp ý kiến và 
đăng ký phát biểu của nhân dân.

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã là người chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại thông 
báo cho nhân dân về những nội dung, phương pháp tiếp xúc, đối thoại; thông báo 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an 
ninh của địa phương, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; Thông qua báo cáo 
tổng hợp các ý kiến của nhân dân.

- Các đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung, thời gian phát biểu đã 
đăng ký và theo sự điều hành của người chủ trì hội nghị.

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã có thể trực tiếp trả lời hoặc phân công cán bộ, 
công chức có liên quan báo cáo, giải trình về những kiến nghị của nhân dân nêu ra 
thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

- Sau khi nghe Đồng chí Chủ tịch UBND xã hoặc cán bộ, công chức có liên 
quan, đại diện các đơn vị trả lời về những nội dung nêu ra tại buổi tiếp xúc, đối 
thoại, nhân dân dự hội nghị có thể tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến.
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- Đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận những nội dung đã đối thoại; những 
nội dung đã được giải quyết; những nội dung nêu tại hội nghị chưa được giải 
quyết; các cán bộ, công chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm trả lời, thời hạn 
trả lời hoặc tiếp thu để kiến nghị với cấp trên trực tiếp, với cơ quan có thẩm quyền 
để giải quyết và trả lời nhân dân theo thời hạn quy định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN TỔ CHỨC:
1. Thời gian: 1/2 ngày, vào ngày 21/10/2021.
2. Địa điểm tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: Tại Nhà văn 

hóa thôn Đĩnh Đào.
3. Thành phần tham dự hội nghị: 
+ Ở Huyện: Mời đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách khu, đồng chí 

Huyện ủy viên phụ trách xã; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Lãnh đạo Văn phòng 
Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; Ủy ban MTTQ huyện. 

+ Ở xã: Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của xã và các đồng chí công 
chức chuyên môn có liên quan; HTX DVNN, Hiệu trưởng 3 trường, Trạm trưởng 
trạm y tế; Các đồng chí  Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn; 

+ Ở thôn: Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đĩnh Đào (từ 70-100 người).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan 

chuẩn bị nội dung, bố trí cán bộ, công chức dự hội nghị tiếp xúc đối thoại và trả 
lời, giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ.  

2. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm thường 
xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị để kịp thời đề xuất với người đứng đầu chính 
quyền để tổ chức tiếp xúc, đối thoại về những vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời 
giám sát việc thực hiện những kết luận sau tiếp xúc, đối thoại.

3. UBND xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã căn cứ Quy chế tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa 
bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định sô 1363-QĐ/TU, ngày 15/01/2015 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra. 

4. Đồng chí Văn phòng Đảng ủy-Nội vụ  phối hợp với MTTQ, các đoàn thể 
chính trị-xã hội, khối dân vận, Ban công tác mặt trận thôn Đĩnh Đào thực hiện việc 
phát phiếu lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân. Tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, phản ảnh để giao 
cho cán bộ, công chức và các bộ phận có liên quan giải quyết. Lập báo cáo tổng 
hợp ý kiến kiến nghị để đồng chí Chủ tịch UBND xã báo cáo tại hội nghị. Đồng 
thời giám sát việc thực hiện những kết luận sau tiếp xúc, đối thoại.
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UBMTTQ xã tham mưu, hướng dẫn việc lấy ý kiến mức độ hài lòng của 
nhân dân tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại theo Hướng dẫn của Ban Thường trực 
UBMTTQ cấp trên.

5. Văn phòng HĐND-UBND xã phối hợp với VHTT, Đài truyền thanh 
chuẩn bị giấy mời, trang trí khánh tiết, địa điểm, nội dung chương trình của hội 
nghị tiếp xúc, đối thoại.  Đồng thời thông báo công khai trên loa truyền thanh của 
xã hoặc gửi giấy mời cho đại biểu trước 07 ngày. Thông báo giải quyết các ý kiến 
của hội nghị sau khi tiếp xúc đối thoại. 

Thư ký hội nghị giúp UBND xã tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất và báo 
cáo kết quả thực hiện cả năm gửi Đảng ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu 
chính quyền với nhân dân thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng năm 2021./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy; đề báo cáo
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Đảng ủy viên,
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Các đồng chí trưởng thôn;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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