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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân 

xã Tam Kỳ năm 2021

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các 
cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU 
ngày 05/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của 
người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Kim 
Thành năm 2021.

Do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức đối thoại của 
đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ dự 
kiến vào tháng 10/2021 chưa được thực hiện. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 đã 
cơ bản được kiểm soát, UBND huyện Kim Thành điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội 
nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ tịch UBND huyện trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến 

tham vấn của của nhân dân xã Tam Kỳ. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến phản ánh 
của nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; kiểm tra 
tính đúng đắn của việc thực hiện các quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện 
những vấn đề vướng mắc, phát sinh để chỉ đạo giải quyết, kiến nghị giải quyết 
hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách chưa phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, chủ trương của cấp ủy và các quy định của chính quyền địa phương; xác 
định những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp 
uỷ, chính quyền, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, 
tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động 
quản lý điều hành của các cấp chính quyền; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, 
chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ 
và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót; phát huy ưu điểm trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trình độ 
năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu
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- Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; phát 

huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức và địa phương.
- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, 

khách quan, minh bạch trên tinh thần xây dựng, với phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Những ý kiến, kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 
trên cơ sở các quy định của pháp luật nhưng người được tiếp xúc, đối thoại vẫn 
tiếp tục có ý kiến, kiến nghị làm ảnh hưởng đến cuộc tiếp xúc, đối thoại thì có 
quyền từ chối xem xét trả lời.

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với tình hình, diễn 
biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, 
THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI

1. Nội dung tiếp xúc, đối thoại
- Thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội; những vấn đề mà dư 

luận xã hội và nhân dân quan tâm.
- Thu thập ý kiến đóng góp, tham vấn của nhân dân về các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành và các chủ trương của cấp ủy, chính quyền 
địa phương đã hoặc sẽ ban hành, có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi 
ích của nhân dân.

- Nghe ý kiến nhân dân phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng; hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; hoạt động của 
MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên; 

- Nghe ý kiến của nhân dân phản ánh về hững vấn đề bức xúc phát sinh tại 
địa phương mà cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết.

- Trực tiếp trả lời, chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị cụ thể của nhân dân 
trong quá trình tiếp xúc, đối thoại hoặc kiến nghị với cấp trên trực tiếp, với cơ quan 
có thẩm quyền để giải quyết.

2. Thành phần hội nghị
* Đại biểu tỉnh:
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện;
- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi huyện;
* Đại biểu huyện:
- Thường trực HU, HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện;
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm 6; đ/c Huyện 

ủy viên phụ trách xã Tam Kỳ;
- Thủ trưởng một số phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
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- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
- Phóng viên Đài Phát thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện;
* Đại biểu xã Tam Kỳ:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Bí thư các Chi bộ, Trưởng các thôn;
- Nhân dân (100 người trở lên).
3. Hình thức tiếp xúc, đối thoại: 
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Tam Kỳ.
4. Thời gian, địa điểm
Hội nghị tiếp xúc đối thoại của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ tổ chức 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 
27/4/2022 tại hội trường xã Tam Kỳ (thời gian cụ thể có thông báo sau).

5. Phương pháp, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại
* Bước 1: UBND huyện điều chỉnh thời gian kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối 

thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ chậm nhất 
ngày 25/3/2022.

* Bước 2: Lấy ý kiến nhân dân (đã thực hiện xong).
* Bước 3: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp 

tham mưu Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND xã Tam Kỳ rà soát lại 
tiến độ, kết quả giải quyết các nội dung nhân dân xã Tam Kỳ có ý kiến. 

Tổng hợp báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và xây 
dựng nội dung, chương trình Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch 
UBND huyện xong trước 20/4/2022.

* Bước 4: Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại theo trình tự:
1- Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện: Tuyên bố lý do, giới 

thiệu đại biểu; thông qua nội dung chương trình, nội quy tiếp xúc đối thoại; giới 
thiệu chủ tọa, phân công Tổ thư ký hội nghị tiếp xúc đối thoại.

2- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị thông báo cho nhân dân về những 
nội dung tiếp xúc, đối thoại.

3- Nhân dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung, thời gian phát biểu đã 
đăng ký và theo sự điều hành của người chủ trì.

4- Người chủ trì tổng hợp các ý kiến, trả lời trực tiếp hoặc phân công đại 
diện lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo, giải trình về những kiến nghị 
của nhân dân nêu ra thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

5- Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến (nếu có) sau khi nghe người 
chủ trì trả lời hoặc đại diện các cơ quan, báo cáo, giải trình.

6- Người chủ trì kết luận: Những nội dung đã đối thoại; những nội dung đã 
được giải quyết; những nội dung nêu ra tại hội nghị chưa được giải quyết, giao 
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trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy đảng, 
chính quyền giải quyết và trả lời nhân dân theo thời hạn quy định.

* Bước 5: Chủ tịch UBND huyện ra thông báo kết luận, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, địa phương giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân sau tiếp 
xúc, đối thoại; báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Ban Dân vận Tỉnh ủy; lưu trữ hồ sơ tiếp xúc, đối thoại theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ban 

Dân vận Huyện ủy tham mưu hoàn thiện Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân 
dân. Sau hội nghị, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại với Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện, lưu trữ hồ 
sơ cuộc tiếp xúc, đối thoại theo quy định.

2. Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban, ngành, 
đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung trả lời và giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

3. Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, HĐND 
và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị, lưu ý đến việc đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1680/KH-UBND ngày 06/9/2021 của 
UBND huyện Kim Thành về Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ 
tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ năm 2021./.

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính 
trị- xã hội huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Đ/c TVHU phụ trách cụm số 6; đ/c HUV phụ trách xã 
Tam Kỳ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ;
- Lưu: VT(........b).

CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hưng
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