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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp 

giữa Chủ tịch UBND xã Thăng Phước với  Nhân dân năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 07-QĐ/HU, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy Hiệp Đức ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, 
chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
với Nhân dân; 

Trên cơ sở Công văn số 42//MTTQ-BTT ngày 09/5/2022 của Ban Thường 
trực UBMTTQVN xã về đề xuất tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền năm 2022, UBND xã Thăng Phước xây dựng kế hoạch tổ 
chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 2022, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thông qua đối thoại nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia 
xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực, hiệu quả 
quản lý của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với 
Nhân dân.

- Nhằm tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu và nhận thức đầy đủ, sâu 
sắc hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự 
đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa 
phương.

- Giúp Chủ tịch UBND xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, 
kiến nghị và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực 
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực 
tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. 

2. Yêu cầu
- Đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ, bình đẳng, tinh thần xây 

dựng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với các quy định hiện hành. Các ý kiến trong 
đối thoại phải được tập hợp đầy đủ, trung thực, tiếp thu ý kiến đóng góp của 
Nhân dân trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc để chỉ đạo phối hợp giải quyết.  
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- Không lợi dụng việc đối thoại để làm trái các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ làm ảnh 
hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI
1. Nội dung
- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, các nghị quyết, 

quyết định của Đảng ủy, HĐND và UBND tác động trực tiếp đến đời sống Nhân 
dân tại địa phương trong thời gian qua.

- Những vướng mắc, bất cập, khó khăn, những vấn đề bức xúc nổi cộm phát 
sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước liên quan đến  Nhân dân trên lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách và 
một số vấn đề bức xúc khác.

- Lắng nghe, tiếp thu, giải đáp, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên 
quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. 

2. Hình thức: Hội nghị đối thoại, trao đổi trực tiếp.
III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thành phần
- Ở xã:
+ Mời đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
+ Trưởng Công an và các công chức xã.
 - Ở  thôn:
+ Mời Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn nơi 

tổ chức đối thoại. 
+ Toàn thể Nhân dân nơi tổ chức đối thoại.
2. Thời gian, địa điểm 
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn An Phú.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn phòng - thống kê
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Trưởng thôn An Phú tổng hợp 

những nội dung bức xúc, nội cộm có liên quan trong thời gian qua và đề xuất 
hướng xử lý, giải quyết của từng nội dung trình Chủ tịch UBND xã.

- Ghi biên bản hội nghị, đặc biệt là những ý kiến phát biểu của người dân, 
nội dung trả lời của các ngành liên quan và kết luận của Chủ tịch UBND xã tại 
buổi đối thoại.
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- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Chủ tịch UBND xã tổ chức 

thành công hội nghị đối thoại.
2. Trưởng Công an và các công chức xã 
Nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực của 

mình để trả lời, giải thích các ý kiến của Nhân dân tại buổi đối thoại theo yêu 
cầu của Chủ tịch UBND xã.

3. Trưởng thôn An Phú
- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như: 

hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống,... phục vụ hội nghị đối thoại.
- Thông báo rộng rãi cho Nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung và 

thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị đối thoại.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN xã
- Theo dõi, nắm chắc tình hình tâm trạng, tư tưởng, phản ánh, vướng mắc, 

bức xúc, nổi cộm của Nhân dân, dư luận xã hội; tuyên truyền rộng rãi, vận động 
đông đảo Nhân dân tích cực tham gia hội nghị; tổ chức giám sát theo chức năng, 
nhiệm vụ của mình đối với việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị có liên quan 
sau đối thoại. 

- Chỉ đạo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Phú phối hợp với Trưởng 
thôn An Phú thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại để Nhân dân biết, 
tham gia đông đủ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã 
Thăng Phước với Nhân dân năm 2022, yêu cầu các ngành liên quan, các công 
chức, Trưởng thôn An Phú phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Các ngành, Mặt trận, đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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