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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      
       Bắc An, ngày       tháng       năm 2021

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí

 Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã với nhân dân 03 thôn Bãi Thảo

Thực hiện Quy chế số 03-QĐ/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 17-
KH/TU, ngày 19/3/2021 của Thành ủy Chí Linh về tổ chức tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố và các xã, phường 
với nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2021; Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 
25/9/2021 của Đảng ủy xã Bắc An về việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 
của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã năm 
2021;

 Uỷ ban nhân dân xã Bắc An xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực 
tiếp của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã với nhân dân 03 thôn 
Bãi Thảo 1,2,3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Thông qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3, đồng 

chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng và ý kiến tham vấn 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 vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết 
hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù 
hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; chủ trương của Đảng ủy, quy định Ủy ban nhân dân xã; 
những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng 
ủy, Ủy ban nhân dân xã, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư 
tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt 
động quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã; củng cố mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

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

2. Yêu cầu.
- Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy 

ban Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
nhân dân 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”, đạt hiệu quả thiết thực.

- Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại phải được chuẩn bị chu đáo, sát 
tình hình thực tế ở địa phương; lựa chọn đối tượng, cách thức, hình thức, nội 
dung tiếp xúc, đối thoại phù hợp, đảm bảo tiếp xúc, đối thoại đạt kết quả cao, 
đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. 

- Không được lợi dụng việc tiếp xúc, đối thoại để tuyên truyền các quan 
điểm sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; chống phá, gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây mất đoàn kết nội bộ.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, 
THỜI GIAN, THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI

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

luận xã hội và nhân dân quan tâm 9 tháng đầu năm 2021.
1.2. Thu thập ý kiến đóng góp, tham vấn của nhân dân tại hội nghị về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành cà các chủ trương của Đảng 
ủy, quy định của Ủy ban nhân dân xã đã và sẽ ban hành, có nội dung liên quan 
đến quyền và lợi ích của nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3.

1.3. Nghe ý kiến nhân dân phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, họat động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã và thôn; về đạo đức, 
lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

1.4. Nghe ý kiến nhân dân phản ánh về những vấn đề bức xúc, phát sinh tại 
địa phương mà cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết; 
những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân 
dân; những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

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

2. Chương trình hội nghị tiếp xúc, đối thoại
2.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2.2. Thông qua nội dung chương trình; nội quy của buổi tiếp xúc, đối thoại;
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2.3. Giới thiệu chủ tọa; Thư ký ghi biên bản; phân công bộ phận tổng hợp ý 
kiến đăng ký phát biểu của nhân dân;

2.4. Quán triệt mục đích, phương pháp, nguyên tắc, nội dung tiếp xúc, đối 
thoại;

2.5. Báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của xã.

2.6. Báo cáo những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm;
2.7. Nhân dân dự hội nghị phát biểu ý kiến, kiến nghị;
2.8. Tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân;
2.9. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận hội nghị, 

giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu giải quyết và 
trả lời Nhân dân những đề xuất, kiến nghị chưa được trả lời tại hội nghị.

3. Hình thức, phương pháp tiếp xúc, đối thoại
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tiếp 

xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại
- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, dự kiến sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức: Nhà văn hóa thôn Bãi Thảo 1.
5. Thành phần, số lượng đại biểu dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại
* Đại biểu thành phố: Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Chí Linh; Chuyên 

viên Ban dân vận Thành ủy.
* Đại biểu xã: Thường trực Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đ/c 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc xã; Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách 03 chi bộ Bãi Thảo 1,2,3; Trưởng 
các đoàn thể chính trị - xã hội xã; cán bộ, công chức xã; Giám đốc HTX Dịch vụ 
nông nghiệp, Trạm trưởng trạm y tế và Trưởng Đài truyền thanh xã.

* Đại biểu thôn: Đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn Vành Liệng, Trưởng ban 
công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng các chi hội, các đảng viên và toàn thể 
nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3.

III. XÂY DỰNG HỒ SƠ HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI
Bao gồm các tài liệu trước, trong và sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại, như 

sau:
1. Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại.
2. Giấy mời.
3. Chương trình hội nghị.
4. Nội quy của buổi tiếp xúc, đối thoại.
5. Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến tại hội nghị.
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6. Báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và  
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của xã.

7. Báo cáo khái quát những vấn đề dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.
8. Biên bản hội nghị.
9. Kết luận hội nghị của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã.
10. Văn bản phân công tổ chức, cá nhân trả lời sau hội nghị (nếu có).
11. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị sau hội nghị (nếu có).
12. Văn bản tổng hợp các ý kiến tiếp tục kiến nghị sau khi các cơ quan giải 

quyết (nếu có).
13. Văn bản kiến nghị cấp trên giải quyết (nếu có).
14. Văn bản chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã đối với các việc cần tiếp tục giải quyết (nếu có).
15. Các tài liệu khác có liên quan.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI
Thực hiện theo Điều 21 Quy chế số 08-QĐ/TU, ngày 03/02/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh” và Hướng dẫn 
liên ngành số 01-LN/BDVTU-STC, ngày 05/9/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy 
và Sở Tài chính về “Quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện quy chế 
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với 
Nhân dân trên địa bàn tỉnh” và các quy định pháp luật hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND-UBND xã
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức, cá nhân liên quan 

xây dựng các văn bản trước, trong và sau hội nghị tiếp xúc đối thoại theo Mục 
III, trong kế hoạch này.

- Xây dựng Báo cáo công tác Đảng, chính quyền 9 tháng đầu năm và nhiệm 
vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Trình bày báo cáo tại hội nghị.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3 trong và 
sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

- Thực hiện lưu trữ và gửi hồ sơ hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư 
Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về Ban Dân vận Thành ủy (sau 15 ngày 
kết thúc hội nghị) theo quy định.

- Làm công tác tổ chức hội nghị; cử người làm thư ký ghi biên bản hội 
nghị; phân công bộ phận tổng hợp ý kiến đăng ký phát biểu của Nhân dân tại hội 
nghị.
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- Phối hợp với 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3 chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật 
chất để tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã.

2. Khối Dân Vận
- Giúp Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế 

hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3.
- Hướng dẫn Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ tiếp 

xúc, đối thoại của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về Ban 
Dân vận Thành ủy để tổng hợp, theo dõi theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát việc chuẩn bị các nội dung hội nghị tiếp xúc, đối thoại, việc thực hiện 
kết luận hội nghị của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Ban Tuyên Giáo
- Chủ trì phối hợp với Khối Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể xã xây dựng báo cáo tổng hợp những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân 
quan tâm, gửi về Văn phòng HĐND-UBND xã trước ngày 11/10/2021.

- Giúp Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình bày báo 
cáo tại hội nghị.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
- Thực hiện việc chuẩn bị mẫu phiếu, phát phiếu, thu phiếu, xây dựng báo 

cáo kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến mức độ hài lòng của nhân dân tại hội nghị, 
gửi về Văn phòng HĐND-UBND xã sau hội nghị để lưu hồ sơ theo quy định.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổng hợp những vấn đề mà dư luận 
xã hội và nhân dân quan tâm.

- Tham gia đoàn tiếp xúc, đối thoại và phối hợp giám sát việc thực hiện kết 
luận hội nghị của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

5. Các tổ chức, cán bộ, công chức chuyên môn xã.
- Tham mưu giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân 03 thôn 

Bãi Thảo 1,2,3 trong và sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

6. Công an xã.
- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức hội 

nghị tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
7. Đài phát thanh xã.
Thực hiện tốt công tác đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

như loa phát thanh và trang thông tin điện tử của xã.
8. Chi bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội 03 thôn Bãi Thảo.
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- Chi bộ 03 thôn Bãi Thảo 1,2,3 phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã 
chuẩn bị tốt điều kiện hội trường, trang trí, khánh tiết, âm thanh, an ninh trật tự 
và các cơ sở vật chất khác để tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Phó Bí thư 
Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, năm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của 
Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã với nhân dân 03 thôn Bãi 
Thảo 1,2,3, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Thành ủy;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- Bí thư, trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT 03 thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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