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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 15 /KH-BQLKKTCK 

     

  Lạng Sơn,  ngày  07 tháng 3 năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác dân vận  năm 2019 

 

 Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 và Chương trình số 09-

CTr/BDVTU, ngày 31/01/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác trọng tâm 

năm 2019. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản 

lý) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  đảng viên, công chức, viên chức đối với 

công tác dân vận trong tình hình hiện nay; từng bước đưa công tác dân vận 

chính quyền đi vào nề nếp. 

- Đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân, góp phần thực hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ luật 

kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và 

doanh nghiệp” 

- Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, 

đảng viên đối với công tác dân vận; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; đề cao ý thức phục vụ nhân dân của công chức, viên 

chức, đảng viên cơ quan. 

2. Yêu cầu: 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của đảng viên, công chức, 

viên chức về đạo đức công vụ đổi, trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần  xây 

dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.  

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

công chức, viên chức đối với công tác dân vận. Tiếp tục triển khai và thực hiện 

các chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW; 

Kế hoạch số 56-KH/BDVTU-BCSĐUBND. 

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 
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nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

3. Thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và 

các văn bản pháp luật có liên quan. Xác định công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm. Nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường 

xuyên rà soát, phân loại, có giải pháp, tiến độ phù hợp  để giải quyết dứt điểm 

tình trạng quá hạn luật định, nâng cao tỉ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền. 

4. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là 

người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong 

lĩnh vực đất đai, môi trường đầu tư, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh 

bạch tạo sự đồng thuận; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người dân và doanh nghiệp. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực 

hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và công khai kết quả giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng, các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc có trách nhiệm triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động và tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Phó Trưởng Ban, phụ trách công 

tác dân vận của Ban Quản lý (qua Văn phòng Ban) để tổng hợp báo cáo theo 

quy định.  

2. Giao Văn phòng Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

trực thuộc và các đoàn thể theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- VP, phòng CM, các TTQLCK(t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  
 

 

 

 
 

Hoàng Đình Tuệ 
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