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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác dân vận 

gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

của Phòng Văn hóa và Thông tin trong tình hình mới 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/10/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan 

hành chính nhà nước trong tình hình mới, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 

tình hình mới như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của chi bộ và 

tập thể lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác chỉ đạo và điều 

hành, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân viên về vai trò, tầm quan 

trọng của công tác dân vận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 

khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả 

công tác dân vận trong hoạt động của cơ quan, góp phần xây dựng Nhà nước 

trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; củng cố 

vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

2. Xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Phòng trong thực 

hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từng bước đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động và phục vụ nhân dân phù hợp với tình 

hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Nâng cao nhận thức của công chức, nhân viên trong cơ quan; nêu cao 

tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa 

hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ 

và giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, nhân viên. 

4. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi 

mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 

trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ 

giữa cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố với các phòng, ban, đơn vị 

thuộc thành phố và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong công tác 

dân vận.  
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II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ công chức, nhân viên trong cơ quan về 

vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới 

- Thường xuyên triển khai phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, công 

chức, nhân viên trong cơ quan về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước trong công tác dân vận, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 

10/12/2013 của Thành ủy Nha Trang triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TW 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”; Kế hoạch 

số 3048/KH-UBND ngày 24/7/2014 của UBND thành phố Nha Trang về triển 

khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Nha Trang; Công văn số 

2707/UBND ngày 06/6/2016 về việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 16/5/2016 của Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận 

trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; 

Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND thành phố Nha 

Trang ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác dân vận của cơ quan Nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang; 

Công văn số 2817/UBND-NV ngày 16/5/2017 về việc triển khai thực hiện Đề  

án số 04-ĐA/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. 

2. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” 

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về 

công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan. 

- Vận động nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào 

hành động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây 

dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Bình chọn, biểu dương và nhân rộng gương tiêu biểu điển hình về “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan. 

- Giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục 

vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; thực hành phong cách 

“Trọng dân gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân 

nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, và phương châm 

“chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. 

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 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. 
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- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn 

với chống quan liêu; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãnh 

phí; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo mỹ quan đô thị, đặc biệt 

là trách nhiệm của lãnh đạo Phòng, Ban Chấp hành Công đoàn của cơ quan. 

- Vận động công chức, nhân viên tham gia phong trào thi đua yêu nước; 

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo 

đúng trình tự và quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng “bỏ sót”, 

chậm trễ trong việc giải quyết đơn, thư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 

giao tham mưu. 

- Ngăn ngừa và cảnh giác những biểu hiện lợi dụng dân chủ, chia rẽ gây 

mất đoàn kết nội bộ hoặc tổ chức lôi kéo người dân khiếu nại đông người ảnh 

hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

4. Công khai, minh bạch các hoạt động của Phòng 

- Thực hiện công khai, niêm yết các quy trình, thủ tục hành chính; công 

khai trong hoạt động thi đua - khen thưởng, tài chính, phân công việc thực hiện 

các nhiệm vụ chuyên môn; công khai tài sản thu nhập theo quy định hằng năm. 

- Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của 

Lãnh đạo Phòng; công khai minh bạch các khoản thu - chi từ ngân sách Nhà 

nước và các nguồn khác tại đơn vị. 

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, nâng cao ý thức phục 

vụ nhân dân của công chức, nhân viên, giải quyết nhanh chóng và hiệu quả 

các công việc được giao 

- Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế “một cửa”, tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ cho công dân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-

UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định 

thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà 

nước tỉnh Khánh Hòa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý điều hành (phần mềm E-Office, phần mềm một cửa điện tử), tạo 

thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách. Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. 

- Tăng cường đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; siết chặt, tăng cường kỷ luật công 

vụ, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở như: thái độ, tác phong làm việc, 

giám sát chặt chẽ giờ giấc làm việc hành chính của công chức, nhân viên, theo 

dõi, đôn đốc công tác tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian quy định,... 
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6. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ trong chương trình công tác được xây dựng từ đầu năm 

- Vận động công chức, nhân viên phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị, chuyên môn; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Phòng 

là công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh do thành phố đề ra. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề; 

phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thi đua trong chương trình xây dựng nông 

thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn các phong trào thi đua với việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” một cách 

chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. 

7. Tham mưu UBND thành phố giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng, lĩnh vực Phòng phụ trách, tránh để 

tình trạng dây dưa, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. 

8. Tổ chức hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện tốt hoạt động 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao bằng nhiều hình thức 

và nội dung phong phú, đa dạng. Thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành, tuyên 

truyền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện kinh doanh theo đúng quy định 

của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan chủ động nghiên cứu, rà 

soát và thực hiện hiệu quả theo các nội dung được xác định tại Kế hoạch này.   

2. Giao Bộ phận Văn phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công chức, nhân 

viên trong cơ quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, tham mưu Lãnh 

đạo Phòng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố đảm bảo đúng thời 

gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Văn hóa và Thông tin trong tình 

hình mới./. 

   

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ thành phố (VBĐT)(b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Các Phó Trưởng phòng; 

- Công chức, nhân viên cơ quan (t/h); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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