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KẾ HOẠCH
Về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
của các cơ quan nhà nước quận Ba Đình
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ
Thành uỷ Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
của các cơ quan nhà nước tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận; Kế
hoạch số 274/KH-UBND ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố về đẩy mạnh,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước thành
phố Hà Nội; Thông tri số 06-TT/QU ngày 10/11/2021 của Quận uỷ Ba Đình về
lãnh đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ
quan nhà nước. UBND quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước quận Ba Đình
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban
Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác dân vận của các cơ quan nhà nước.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, lãnh đạo các
phòng, ban, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với công tác dân vận;
tạo sự đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác dân vận giữa chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới phường.
3. Nội dung thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà
nước phải thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công
tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực
hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp uỷ đảng
về công tác dân vận trong hệ thống cơ quan hành chính các cấp, trọng tâm là Quyết
định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ
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quan nhà nước các cấp”, Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc
hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ
chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, 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 các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình
mới; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội
về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà
nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác dân
vận, công tác dân vận chính quyền, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Thường xuyên rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ công
chức, viên chức tại mỗi cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; khắc phục chồng
chéo, bất cập về chức năng, nhiệm vụ trong mỗi cơ quan chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức,
viên chức đúng yêu cầu vị trí việc làm, thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên
chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số
19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
3. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày
27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của
Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, quy định của pháp luật, các chương trình,
mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo củng cố quốc phòng - an ninh.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh
vực công tác gắn với chủ đề công tác năm; chú trọng đến các vấn đề dân sinh, bảo
đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của Nhân dân.
4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính,
đẩy mạnh thực hiện dich vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng cơ sở dữ liệu,
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công;
xây dựng chính quyền điện tử, Quận thông minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp
để nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
(PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)...
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước,
chính quyền các cấp trong công tác dân vận chính quyền, thực hiện nghiêm việc
phân công Trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng các
đơn vị sự nghiệp phụ trách công tác dân vận chính quyền. Đổi mới công tác đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, tăng cường thanh tra công vụ để
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chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện, hành vi sách nhiễu, tiêu cực của công chức,
viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật
và trách nhiệm thực thi công vụ...
5. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Thành uỷ về xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo;
về giải quyết khiếu nại, tố cáo... Duy trì và thực hiện tốt các quy định hiện hành
về chế độ tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Giải quyết kịp thời các kiến
nghị, đề xuất của nhân dân, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội; đền
bù giải phóng mặt bằng; phòng, chống dịch bệnh...
6. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xã hội các cấp. Nội dung phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước; tham gia thực hiện và giám sát việc triển khai các chương trình
phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tại địa bàn dân cư.
7. Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2021
của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập, phải có các giải pháp đảm bảo thực hiện dân
chủ nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với
công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo các nội dung do Nghị định quy định.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên
tiến, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế
- xã hội của quận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, ngành quận, Chủ tịch UBND các phường; Thủ trưởng
các đơn vị sự nghiệp thuộc quận căn cứ tình hình đơn vị xây dựng kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện.
2. Giao Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan, UBND 14 phường tiếp tục xây dựng trang, chuyên mục về công tác dân vận
chính quyền, kịp thời thông tin biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm
tốt công tác dân vận chính quyền, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận
khéo” đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Ba Đình và Cổng thông tin điện
tử các phường.
3. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên
quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở
cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; Đề xuất hình thức biểu dương,

4
khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện tốt “Năm
Dân vận khéo”; Có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện
không nghiêm túc, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.
Đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền vào đánh giá thi đua đối với
các cơ quan, đơn vị thuộc quận.
UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch
này. Hằng năm, tổng hợp kết quả báo cáo UBND quận (qua Phòng Nội vụ) trước
ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Ban Thường vụ Quận uỷ
theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố HN;
- Thường trực Quận ủy - HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Ban Dân vận Quận uỷ;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận;
- Các phòng QLNN quận;
- UBND các phường;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
- Lưu VT, NV.
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