
1

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN QUANG

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Tân Quang, ngày       tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

 với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thực hiện Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường 
vụ Huyện ủy Ninh Giang về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, 
Chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, huyện; căn cứ chương trình 
công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, của Uỷ ban Nhân dân dân xã, 
Uỷ ban nhân dân xã Tân Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Chính quyền, 

củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, phát huy vai 
trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội và quyền làm chủ của Nhân dân.

- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thành viên Mặt trận Tổ quốc, cán bộ các 
đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân 
chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu:
Việc tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã với thành viên Mặt 

trận Tổ quốc, cán bộ các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân là việc làm cụ thể, 
thiết thực, phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo dân chủ, bình 
đẳng, công khai, khách quan, minh bạch và hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, CHƯƠNG 
TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Thực hiện từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm xã Tân Quang.
3.Thành phần hội nghị
3.1. Đại biểu xã:
- Ban Chấp hành Đảng bộ xã;
- Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, thành 

viên Uỷ ban nhân dân xã;
- Thành viên UBMTTQ, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Thành viên tổ thư ký, tổ giúp việc hội nghị;
- Công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã.
3.2. Đại biểu thôn:
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- Bí thư chi bộ, Trưởng-Phó thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trạn thôn;
- Cán bộ chi đoàn, chi hội các đoàn thể.
4. Nội dung, chương trình hội nghị:
4.1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; công bố nội quy, nội dung chương 

trình làm việc, danh sách tổ thư ký; phân công nhiệm vụ cho Tổ thư ký; giới thiệu 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã lên chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

4.2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quán triệt nội dung hội nghị tiếp xúc, đối 
thoại.

4.3. Thông tin khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của xã 09 tháng đầu năm 2022. Thông báo về kết quả tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4.4. Mời các đại biểu phát biểu, gửi ý kiến, kiến nghị bổ sung.
4.5. Phân công cho bộ phận chuyên môn liên quan tiếp thu, giải trình ý kiến, 

kiến nghị của các đại biểu.
4.6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đánh giá ý kiến giải trình của các ban, 

ngành, xã; tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của các đại biểu; giao trách nhiệm 
cho các ban, ngành xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị (nếu 
có). Kết thúc hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn phòng-Thống kê:
- Chuẩn bị báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội xã Tân Quang 09 tháng đầu năm 2022.
- Phân công công chức chuyên môn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã tiếp 

thu, giải trình, trả lời bằng văn bản, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trước, trong và sau buổi tiếp xúc, đối thoại 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

- Tham mưu văn bản mời thành phần tham dự hội nghị.
- Phát hành văn bản gửi các tổ chức, cá nhân yêu cầu giải trình các ý kiến 

kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập hợp các ý 
kiến giải trình để phục vụ Hội nghị tiếp xúc đối thoại.

- Chuẩn bị nội dung quán triệt và kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.
- Cùng Khối Dân vận Đảng ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
- Tham mưu xây dựng thông báo kết luận tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội.

2. Đề nghị Khối Dân vận Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị-xã hội phối hợp thực hiện:

- Phối hợp với Trưởng-Phó thôn nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận 
xã hội, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể.

- Tham mưu ban hành nội quy Hội nghị tiếp xúc đối thoại, kế hoạch tổ chức 
hội nghị, danh sách tổ thư ký.
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- Phối hợp với Văn phòng -Thống kê đề xuất, chuẩn bị các điều kiện đảm 
bảo phục vụ hội nghị tiếp xúc, đối thoại; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, 
cá nhân, thực hiện các nhiệm vụ được phân công

- Đề xuất, phối hợp giải quyết các công việc còn lại sau tiếp xúc, đối thoại.
3. Công chức Văn hoá-Xã hội:
- Tuyên truyên trước, sau khi tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Chuẩn bị hội trường, khánh tiết, loa đài và các điều kiện cần thiết khác 

phục vụ Hội nghị tiếp xúc, đối thoại.
4. Công an xã
Chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, xây dựng, triển khai các phương án bảo 

vệ an ninh trật tự, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh, trật tự phục vụ Hội nghị theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, 
trong và sau khi diễn ra hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

5. Các ông Trưởng-Phó thôn
Phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị-xã hội nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội, tổ chức lấy ý kiến, 
tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ; 
- Lãnh đạo UBND huyện;                           
- Ban dân vận Huyện uỷ;          (Để báo cáo)
- BTV Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức, MTTQ, đoàn thể xã;
- Khối Dân vận Đảng uỷ;
-Trưởng -Phó thôn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Phúc
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