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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền huyện với Nhân dân năm 2023 

                                                    ----- 

 

Thực hiện Quyết định số 320-QĐ/TU, ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Chi 

Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát 

huy, mở rộng quyền dân chủ của Nhân dân, tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn 

bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giải thích rõ cho Nhân dân về chủ trương, đường 

lối của Đảng, của cấp ủy, chính quyền các cấp; những thuận lợi, khó khăn trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền đối với các hoạt động phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; để Nhân dân 

hiểu, đồng tình, ủng hộ, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong tư 

tưởng chính trị, đồng thuận của Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 

trên địa bàn huyện. 

- Thông qua đối thoại, phát hiện và có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc 

phục hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà 

Nhân dân phản ánh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để lãnh đạo, chỉ 

đạo giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân 

dân quan tâm. 

2. Yêu cầu 

- Đối thoại trực tiếp với Nhân dân phải tuân thủ các quy định của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và 

quản lý, điều hành của chính quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Đối thoại trực tiếp với Nhân dân được tiến hành công khai, minh bạch, dân 

chủ, khách quan, thẳng thắn, chân thành, đúng trọng tâm, trọng điểm với tinh thần 

xây dựng vì lợi ích chung; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình 

thức. 

- Tôn trọng các bên đối thoại; nghiêm cấm việc lợi dụng đối thoại để làm 
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trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc đưa ra 

những thông tin không đúng, không có căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín 

của tổ chức hoặc cá nhân. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung 

- Thông báo cho Nhân dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề quan trọng của 

huyện trong thời gian qua mà người dân quan tâm. 

- Nghe những ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi của Nhân dân về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền có 

liên quan, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

Nhân dân. 

- Nghe những ý kiến phản ánh, góp ý và trao đổi về sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về mối quan hệ giữa cấp 

ủy, tổ chức đảng và đảng viên với Nhân dân; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh 

thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ. 

- Nghe ý kiến phản ánh, góp ý và trao đổi về những vấn đề mà người dân 

quan tâm, bức xúc. 

2. Thời gian, địa điểm 

* Hình thức đối thoại: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện. 

* Thời gian thực hiện: 

- Lần 1: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với Nhân dân lần thứ nhất năm 2023, dự kiến tổ chức vào quý II năm 2023 

(thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) 

- Lần 2: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023, dự 

kiến tổ chức trong quý IV năm 2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau) 

* Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau). 

3. Thành phần 

3.1. Thành phần của huyện 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy; 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 

- Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 
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- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chi 

Lăng. 

3.2. Thành phần cấp ủy, chính quyền cơ sở 

Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có Nhân dân tham dự hội nghị đối 

thoại. 

3.3. Thành phần Nhân dân, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh giỏi 

(dự kiến) 

- Lần 1: Mời từ 120 - 140 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình tại cụm xã, 

thị trấn: Thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, Mai Sao, Nhân Lý, Bắc Thuỷ, Lâm 

Sơn, Vân Thủy. 

Lưu ý: Mỗi đơn vị lựa chọn 10 - 30 đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại (do 

Ban Tổ chức Hội nghị phân bổ, có thông báo sau), gồm các thành phần: Ủy ban 

MTTQ xã, thị trấn; đại diện Ban công tác mặt trận thôn, khu phố; một số người uy 

tín trong cộng đồng, các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã, thị trấn (thành phần 

do các xã, thị trấn tự lựa chọn theo chỉ tiêu phân bổ). 

- Lần 2: Mời từ 40 - 60 đại biểu đại diện cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ 

sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023 (thành phần cụ thể, Ban Tổ chức Hội nghị sẽ 

có Thông báo sau). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 

xây dựng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 

công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những vấn đề trong thời gian qua 

Nhân dân quan tâm. 

2. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện 

chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu, các điều kiện cần thiết để tổ chức đối thoại trực 

tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân theo đúng kế 

hoạch. 

Văn phòng Huyện ủy tổng hợp kết quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân, tham mưu xây dựng thông báo kết 

luận sau khi kết thúc buổi đối thoại. 

3. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy 

tham mưu xây dựng thông báo lịch, thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Hội nghị 

đối thoại; tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực 

tiếp  giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân năm 2023 cho 

cơ quan cấp trên có thẩm quyền quản lý. 

4. Giao Công an huyện xây dựng kế hoạch tổ chức đảm bảo an ninh trật tự 
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cho Hội nghị đối thoại. 

5. Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn có thành phần tham dự hội 

nghị đối thoại chỉ đạo lựa chọn đúng thành phần, đủ số lượng theo chỉ tiêu phân 

bổ và đảm bảo thời gian đại biểu Nhân dân tham dự cuộc đối thoại. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy Lạng Sơn (B/c), 

- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy (B/c), 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c), 

- UBND tỉnh (BC), 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực HĐND huyện, 

- UBND huyện, 

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc 

Huyện ủy, 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 

- Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức CT-XH huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhàn 
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