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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo”
năm 2020 của Sở Tư pháp
Thực hiện Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Nhân
dân; xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay để
lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hỉnh “Dân
vận khéo” trong hệ thống chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp
và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống
công tác dân vận của Đảng.
2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn
với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa
XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2020; Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới.
3. Nội dung thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 và các phong trào thi đua
“Dân vận khéo” phải được tiến hành từ cơ sở đến cấp tỉnh, bảo đảm đúng thực chất
và tiến độ. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, cơ quan, đơn vị
đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp tại cơ quan,
đơn vị; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Triển khai và thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020:
Bên cạnh việc triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung về công tác
dân vận chính quyền trong năm 2020 tại Kế hoạch số 338/KH-STP ngày 02/3/2020
của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Kế hoạch số 553/KH-UBND ngày
28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở
triển khai thực hiện tốt “Năm Dân vận khéo” 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
a) Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay
để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác
dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch,
vững mạnh, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng
đầu; cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảng viên, CBCCVC gắn với thực hiện Quy định
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205-QĐ/TW, ngày 23/9/2014 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong
công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; phòng, chống biểu hiện suy thoái,
“tự diễn biến”, tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Phối hợp
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc
phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước
các vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm.
b) Tập trung đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói
chung và dân vận chính quyền nói riêng; tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh và Ban
Dân vận Tỉnh ủy cùng phối hợp triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra,
thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, quan
liêu, tham nhũng, lãng phí đối với Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng
của Nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, rà soát đưa những cán bộ không còn đủ điều
kiện, tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch, bổ sung những nhân tố mới đủ điều kiện và tiêu
chuẩn vào quy hoạch trong thời gian tới.
c) Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với quán triệt tư tưởng
và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác dân vận theo hướng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho
Nhân dân; phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của đảng viên, CBCCVC, nhất
là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt để Nhân dân noi theo. CBCCVC
thực hiện tốt chế độ “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân”, tiếp thu ý kiến phê
bình, góp ý kiến xây dựng của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành; quan tâm
giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ngay tại cơ sở.
d) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám
sát tình hình thực tế, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với
những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu
rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan tỏa trong
cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia trên các lĩnh vực. Đặc biệt,
hướng về xây dựng những mô hình góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội
ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ, mang lại sự hài lòng của Nhân dân, doanh
nghiệp và tổ chức.
đ) Duy trì, phát triển bền vững những mô hình “Dân vận khéo” hiện đang
triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến
cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân
vận khéo”; tập trung rà soát, kiểm tra, công nhận mô hình theo từng cấp; nhân rộng
những mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
2. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”
gắn với kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng:
a) Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình
“Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh,
xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Trong đó, tập trung mô hình Dân vận khéo
trong thực hiện trợ giúp pháp lý.
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b) Tổ chức hội nghị cấp mình để đánh giá, biểu dương, khen thưởng phong
trào thi đua “Dân vận khéo” từ năm 2009 - 2020, gắn với thực hiện giai đoạn 20162020; đồng thời tổ chức xét chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận
khéo” để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong cơ quan.
c) Thời gian tổ chức hội nghị đánh giá, biểu dương, khen thưởng phong trào
thi đua “Dân vận khéo”, dự kiến: vào tháng 9/2020. Tùy thuộc vào diễn biến tình
hình dịch bệnh Covid-19, để tổ chức cho phù hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:
a) Có trách nhiệm quán triệt và triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công
chức, viên chức. Tham mưu lồng ghép các nội dung “Năm Dân vận khéo” 2020 vào
các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác chuyên môn của phòng, đơn vị và
định kỳ báo cáo kết quả triển khai các nội dung trọng tâm cùng kết quả thực hiện
Dân vận chính quyền năm 2020, báo cáo sơ kết trước ngày 10/6/2020 và Báo cáo
tổng kết năm 2020 gửi trước ngày 20/11/2019 gửi về Thanh tra Sở.
b) Chủ động động triển khai các nội dung trọng tâm “Năm Dân vận khéo”
2020, tập trung thực hiện theo các văn bản chỉ đạo hàng năm của Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 1503/KH-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai
phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020; tiến hành tổ chức hội nghị điển hình, biểu dương phong trào
thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị để
hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống công tác dân vận
của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40
năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng phù hợp với cơ quan, đơn vị
mình.
2. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc việc triển
khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu Lãnh đạo Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Công đoàn CS STP;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- Lưu: VT, TTr. NVT
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