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Thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020

Thực hiện chủ đề "Năm dân vận khéo" 2020, Ban Dân vận Trung ương

banhànhkếhoạchhướngdẫnmộtsốnộidungchủyếusau:
1.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếptục đẩymạnhcôngtácdânvậnkhéocủahệthốngchínhtrị, vận
động nhândântích cựcthực hiện chủ trương,đườnglối của Đảng, chính sách,

phápluậtcủaNhànước,gópphầnchosựnghiệpxâydụngvàbảovệTổ quốc;
hưởngtới đạihội Đảngcáccấpvà Đạihội lầnthứXui củaĐảng;kỷ niệm90
nămtruyềnthốngcôngtácdânvậncủaĐảng.
- Nângcaotráchnhiệmcủacáccấpuỷ, chínhquyền,cáccơquan,tổ
chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân

vận,gópphầncũngcố niềmtin củanhândânđối với Đảng,Nhànước,hệ
thốngchínhtrị; xâydụng,nhânrộngcácđiểnhình"dânvậnkhéo",nhấtlà ở
nhữnglĩnhvực,địabàntrọngyếu,tạosựđồngthuậnvà thamgiacủangười
dân.

—Việc thực hiện các nội dung "dân vận khéo" phải thiết thực, hiệu quả.

u. NỘI DUNG

1.Đốivới cáccấpủy, tổ chứcđảng
- Quántriệtvàlãnhđạo,chỉđạothựchiệntốt cácchỉthị, nghịquyếtcủa
Đảngvềcôngtácdânvậntronghệthốngchínhtrị.
—
Tậptrungxâydụnghệthốngchínhtrị cơsởtrongsạch,vữngmạnh.
- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của

ngườiđứngđầu;cánbộ lãnhđạo,quảnlý; cánbộ,đảngviên.

- Nângcaohiệuquảcôngtáctiếpdâncủangườiđứngđầucấpuỷ; giải
quyếtcáckiếnnghị,nguyệnvọnghợppháp,chínhđảng;khiếunại,tố cáccủa
công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

- Tạo điếu kiện đê Mặt trận Tố quốc, các tô chức chính trị - xã hội phát
huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ảnh với Đảng, Nhà nước các vân
đế đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

- Chỉ đạo công tác dân vận khéo; phát hiện, xây dụng, biên dương các
điên hình dân vận khéo.
2. Đối với các cơ quan

nhà nước

2.1. Đảng đoàn Quôc hội, Hội đông nhân dân các câp
- Tăng cường thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là

cácchínhsáchliênquanđếnquyềnconngười,quyềncôngdân,nhữngvấnđể
mậtthiếtliênquancuộcsốngnhândân;lắngngheý kiếnnhândântrongxây
dựng chính sách,pháp luật.

- Nângcaochấtlượngtiếpxúc cửtri; tăngcườnghoạtđộnggiámsát,
chát vân nhảm đảm bảo quyến và lợi ích hợp pháp, chính đảng của nhân dân;
đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Phát huy vai trò góp ý, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các tố chức chính trị - xã hội và nhân dân trong hoạt động lập pháp,

giámsát,quyếtđịnhcácvấnđếquantrong.

2.2.BancánsựđăngChínhphủ, cácbộ,ngành,chínhquyềncáccấp
- Ban hành văn bản cụ thể hóa chủ truong, đường lối của Đảng, luật,

nghịquyếtcủaQuốchội; nângcaohiệulực,hiệuquảquảnlý nhànướctrên
cáclĩnhvựccủađờisốngxãhội.
- Đẩymạnhcải cáchhànhchính,nhấtlà thủ tục hànhchính;phòng,
chốngthamnhũng,ngănngừatiêucực,nhũngnhiễu,phiềnhà đối với nhân
dân, doanh nghiệp.

—
Thựchiệnnghiêmtráchnhiệmtiếpcôngdâncủangườiđứngđầu;tăng
cườngđối thoại,giải quyếtkhiếunại,tố cáo,nhấtlà cácvụ việcphứctạp,
đôngngười,kéodài;bảovệ quyền,lợi ich hợppháp,chínhđángcủangười
dân.

- Đẩymạnhcôngtác "dânvậnkhéo"củađội ngũ cánbộ, côngchức,
viênchứctrongquátrìnhthựcthi côngvụ,vậnđộngnhândânchấphànhchủ
trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường
công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức Vi
phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

- Quantâmý kiếnđónggópcủaMặttrậnTổ quốc,cáctổ chứcchínhtrị
—xã hội và nhân dân trong quá trình xây dụng, ban hành, thực hiện chính sách,

phápluật,cácvấnđềquantrọngvềkinhtế - xàhội,quốcphònganninh.

2.3. Ban cán sự đăng các cơ quan tư pháp

- Phốihợptuyêntruyền,phổbiến,giáodụcphápluật,nângcaoý thức
chấphànhphápluậtchođộingũcánbộvànhândân.
—Đẩymạnhcảicáchtưpháp;bảođảmcôngtácđiềutra,truytố,xétxử,
thì hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để

lọt tội phạm;bảođảmquyềntự do,dânchủcủacôngdântheoquyđịnhcủa
phápluật;giảiquyếtkhiếunại,tố cáotronghoạtđộngtố tụng;bồithườngcho
công dân trong trườnghợp bị oan sai theo quy định của pháp luật.
3. Đôi với các lực lượng vũ trang

- Tuyêntruyền,vận động,giúp đỡ nhândânthựchiện chủ trương,
đuônglối củaĐảng,chínhsách,phápluật củaNhànước,pháttriển kinh tế,
vănhóa,xãhội,giảmnghèo,xâydựngnôngthônmới,gópphầnxâydụnghệ
thốngchínhtrị ở cơsở;cũngcố,tăngcường
tìnhđoànkết giữalựclượngvũ
trang với nhân dân.

- Làmtốt côngtác dânvận,đẩymạnhphongtràotoàndânbảovệ an
ninhTổ quốc,xâydựngnềnquốcphòngtoàndân,thếtrậnanninhnhândân
vững mạnh.

4. Đối với ĐảngđoànMặt trận Tổ quốc,cáctổ chứcchínhtrị —xã
hội

—Đổi mớinội dung,phương
thứctuyêntruyền,vậnđộngnhândânthực
hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; tập
hợp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo

sựđồngthuận,xâydụngkhối đạiđoànkếttoàndân,tiếntới kỷ niệm90 năm
ngàytruyềnthốngMặttrậnTổ quốcViệtNam,ngàyhội đạiđoànkếttoàndân
tôc.

- Pháthuy vai trò củanhândântrong đónggóp ý kiến, giám sát,phản
biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyên, hệ thông chính trị trong sạch,
vững mạnh. Làm tôt vai trò bảo Vệ quyên, lợi ích hợp pháp, chính đảng của
nhân dân; cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

111.XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHẺO"
1. Tiêu chỉ xây dựng: Xây dựng diễn hình "dân vận khéo" trong hệ

thốngchínhtrị trêntất cảcáclĩnhvực,địabản,nhấtlà lĩnhvực,địabàntrọng
yếu,tạođồngthuậnvà sựthamgiacủangườidân;docáctậpthể,cảnhâncán
bộ, đảngviênlà chủthể; đượcbìnhxét côngkhai,là nhữngđiểnhìnhcó sức
thuyếtphục,lantỏa,cóthểnhânrộngtại cácđịabản,đơnvị khác.
2. Tập thể diễn hình "dân vận khéo": Trọng tâm là ở cơ sở, nơi trực

tiếp,thường
xuyêntiếpxúc,tuyêntruyền,vậnđộng,giảiquyếtcôngviệccủa
nhândân,gồm:cấpuỷ, chínhquyền,MặttrậnTổ quốc,cácđoànthểở cơSở;

cácđầumốitrựcthuộcxã,phường,
thị trấn;cácđầumốitrựcthuộccấphuyện;
các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, đơn vị

lựclượngvũ tranggắnvới địabảncơsở,có nhiềuhoạtđộngliên quanđến
người dân.

3. Cá nhân điển hình "dân vận khéo": Là cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm

việctronghệthốngchínhtrị cónhữnggiảipháp,hiệnphápsángtạo,hiệuquả
trongcôngtácvậnđộngnhândângắnvớinhiệmvụ đượcphâncông,đượctập
thể bình chọn, công nhận.

4. Nhânrộngcácđiểnhình "dân vận khéo":Cáccấpuỷ đảng,chính
quyên,Mặt trậnTổ quốcvà cácđoànthê lãnhđạo,chỉ đạopháthiện,biên
dương,nhân rộng các điên hình "dân vận khéo".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân vận Trung ương

- Ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung "dân vận khéo".

- Xây dụngkế hoạchtổ chứcLễ kỷ niệm90 nămNgàytruyềnthống
công tác dân vận của Đảng (15/ 10/1930 - 15/10/2020), Đại hội thi đua yêu

nướccủahệthốngdânvận,gặpgỡcácđiểnhình"dânvậnkhéo"toànquốc;
tổngkết cuộcthi báochỉ viết về tấmgương"dânvậnkhéo"giai đoạn20172020.

2. Cáccấpủy,tổ chứcđảng
- Chỉ đạocôngtác "dânvậnkhéo"tronghệthốngchínhtrị đảmbảo
thiêt thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo tổ chức bình xét, biểu dương, nhân rộng các điển hình "dân
vận khéo".

Nơinhân:

_

-BanBí thưT…,ng
ươngĐảng(đê…»
- Đảng đoàn Quôc hội,
- Ban cán sự đáng Chính phủ,

,

K/T TRƯỞNGBẠN

PHO TRƯƠNG BAN THƯƠNG TRƯC

- Văn phòngTrung ươngĐảng,
—Các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW,
- Trung ươngMTTQ, các tổ chức CT-XH,

- VănphòngTổngBí thư,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
—Văn phòng Chính phủ,
- BDV tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW,

- CụcDânvận,TổngcụcChínhtrị,
- Cục Xây dựngPTBVANTQ, Bộ Công an,
- Lãnh đạo Ban; các vụ, đơn vị,
~ Lưu VT.

.,
Điêu Kré

