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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

 

Số: 4a/KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòn Đất, ngày 27 tháng 03 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác Dân vận năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-HU, ngày 6-1-2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc Chỉ đạo công tác dân vận năm 2020; 

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch công tác dân vặn năm 2020, , 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động 

của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp và cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh về nội dung của Nghị 

quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI); Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị Ban 

hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;  

- Xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; các 

cơ quan nhà nước phải tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; 

thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/ PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và 

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; vận 

động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững 

mạnh toàn diện. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, đưa công tác 

dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan; cần xác định thực hiện công tác dân vận là một trong 

những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá 

nhân trong đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức 

Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân, nội dung Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban chấp hành Trung 

ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
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tộc thiểu số; 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; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh;  

2. Đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà 

nước 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính 

Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục 

hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, gọn nhẹ, thuận tiện, 

phục vụ nhân dân. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị 

quyết của Đảng về công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 

số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập và thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt 

phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc xây dựng 

và thực hiện nội quy, quy chế, hương ước, quy ước. Đẩy mạnh các phong trào 

thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức 

Đoàn thể trong và ngoài đơn vị trong công tác dân vận theo quy định. Quan tâm 

tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-

QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

- Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần “đề cao trách nhiệm 

nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng 

viên”; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai 

hoá; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt phương châm “Xây dựng ý thức tôn 

trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 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 và tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm 

việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn 

tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong 

thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng phục 

vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng vô cảm, 

quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân (nếu có). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-16-ct-ttg-doi-moi-cong-tac-dan-van-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-chinh-quyen-cac-cap-2016-311336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-27-ct-ttg-day-manh-viec-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-2016-321667.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-26-ct-ttg-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-2016-321231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-26-ct-ttg-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-2016-321231.aspx
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- Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện quan 

liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém; 

đồng thời trong công tác dân vận chính quyền, thực hiện người đứng đầu xin lỗi 

nhân dân nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền có 

hành vi phiền hà, sách nhiễu nhân dân. 

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 121-KH/BDV, ngày 09-03-

2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua trong hệ thống 

dân vận tỉnh năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên website của đơn vị về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của công tác dân vận chính quyền; kịp thời phản ánh các tổ chức, cá 

nhân, gương điển hình tiên tiến trong công tác dân vận chính quyền được biểu 

dương, khen thưởng và nhân rộng để tạo sức thuyết phục và lan toả trong đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, có biện pháp 

giải quyết đúng đắn, kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cán bộ trong đơn vị 

và nhân dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm 

lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Toàn thể CBCCVCLĐ trong đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch 

2. Giao Hội đồng TĐ-KT nhà trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện nội dung nâng cao hiệu quả kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của nhà trường về thực hiện công tác dân vận năm 

2020. 

  

Nơi nhận: 
- BDV huyện; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 

 


