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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:        /KH-BQLKKTCK 

     

  Lạng Sơn,  ngày      tháng 3 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/BDVTU - BCSĐUBND ngày 17/02/2020 

của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế 

hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua 

"Dân vận khéo" năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận 

chính quyền năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ 

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

nghiệp" và phong trào thi đua "Dân Vận khéo", góp phần nâng cao chất lượng 

và hiệu quả thực hiện công tác Dân vận của cơ quan trong công tác cải cách 

hành chính, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là 

những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong 

xã hội. 

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, 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. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận 120-KL/TW của 

Bộ Chính trị (Khóa XI); phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức. 

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 

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 
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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. Phối họp thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 

19/5/2017 về công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trong 

phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu; phối hợp với Ban Dân vận các huyện ủy, các tổ 

chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các bước công việc trong hướng dẫn 

đối với những dự án cụ thể thuộc thẩm quyền, trách nhiệm. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước để tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, đảm bảo đúng 

pháp luật, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận; giải quyết hài hòa lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

 5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục 

hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 6. Phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc 

biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, gắn với việc “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng đổi mới, 

nhân rộng và không ngừng nâng cao hiệu quả thực chất của các mô hình “Dân 

vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giới thiệu các mô hình điển hình “Dân vận khéo ”. Kịp thời biểu dương, 

khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong cơ 

quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu 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 chủ trì, phối hợp với các phòng, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu 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 2020 

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, TTQLCK(t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  
 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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