TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 193-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
----Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận 43-KL/TW),
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU
1. Quán triệt sâu rộng Kết luận 43-KL/TW, Chương trình số 58-CTr/TU,
ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trong tình hình mới (viết tắt là Chương trình 58-CTr/TU); tạo sự chuyển biến
tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác dân vận.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân
vận; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của địa
phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
3. Việc thực hiện Kết luận 43-KL/TW phải đảm bảo thường xuyên, nghiêm
túc, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò,
tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công
tác dân vận của các cấp ủy, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham
gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của công tác dân vận; đổi mới cách thức tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đổi mới công tác dân vận theo hướng
thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn
kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
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2. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là:
- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây
dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân
dân, giữa các vùng, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất
lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên
quan trực tiếp đến phục vụ người dân; hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức
công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng
kỹ năng công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với
biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thực hành dân chủ, công khai, minh
bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm để nhân
dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ,
công chức, viên chức.
- Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư,
kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; sớm khắc phục
tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình nhân dân. Giải quyế t kip̣ thời đơn,
thư khiế u na ̣i, tố cáo của công dân. Tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm, kịp thời
các vấn đề búc xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện
đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về
an ninh, trật tự xã hội.
3. Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ
chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng
theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; hướng ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng về cơ sở;
gắn nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể với thực hiện nhiệm vụ chính trị
của đơn vị, địa phương; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào
tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
đồng bào có đạo, tạo sự gắn kết giữa hội viên, đoàn viên với tổ chức hội; xây dựng
và phát huy có hiệu quả lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng dân
cư; nâng cao hiêụ quả viê ̣c thực hiêṇ công tác giám sát, phản biê ̣n xã hô ̣i, tham gia
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chin
́ h quyề n của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội.
4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Kế hoạch số 66KH/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vu ̣ Tin̉ h ủy về tiếp tục đẩy
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mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, gắn
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận
động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống
hiến cho sự nghiêp̣ phát triể n của tin̉ h.
5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống
tham nhũng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái.
6. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị; tiếp tục xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phố i hợp giữa chính quyền, các cơ
quan, tổ chức với cơ quan ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết,
chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.
7. Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương phụ trách công tác dân vận. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có
cơ chế, chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương
mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.
8. Giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, chỉ đạo tham mưu
nội dung cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp
nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát
nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện ủy,
thị ủy, thành ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực
hiện Kế hoạch này; định kỳ tổ chức kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn thực hiện.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo
cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận 43-KL/TW, Chương
trình 58-CTr/TU và Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương + Cơ quan Thường trực
Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn,
- Các huyê ̣n ủy, thi ̣ủy, thành ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Hồ Văn Niên
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