UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 60 /KH-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”
Thực hiện Chương trình phối hợp số 348-CTr/BDVTU-UBND giữa Ban Dân
vận Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về thực hiện công tác Dân vận
chính quyền giai đoạn 2017 – 2021”; Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm
2021 chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 13/CTUBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai "Về tăng cường công tác
dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 20172021 ở tỉnh Gia Lai"; Kế hoạch số 16/KH-STTTT ngày 12/02/2018 của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai “Về thực hiện công tác Dân vận chính quyền giai
đoạn 2017-2021”; Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Kế hoạch
thực hiện công tác Dân vận năm 2021 với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện c hiệu qu nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ
quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình
phối hợp số 348-CTr/BDVTU-UBND giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai “Về thực hiện công tác Dân vận chính quyền giai đoạn 2017 –
2021”; Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2021 chủ đề “Đẩy mạnh thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn
b n về công tác dân vận của Đ ng, Nhà nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm
trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động
của công chức, viên chức, người lao động (CCVC,NLĐ) trong cơ quan. Xác định
việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan là nhiệm vụ thường xuyên theo
phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng
tạo, bứt phá, hiệu quả”.
3. Tổ chức thực hiện công tác dân vận được tiến hành đồng thời với thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh công tác c i cách hành chính;
nâng cao chất lượng công tác qu n lý công chức, viên chức g p phần nâng cao vai
trò trách nhiệm của các tổ chức đ ng, đoàn thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội Kh a XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.
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4. Đ m b o công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác dân vận được thực
hiện thường xuyên, liên tục và kết hợp giữa tuyên truyền phổ biến pháp luật với
hướng dẫn thực hiện pháp luật chuyên ngành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính
sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận:
Tiếp tục quán triệt, định hướng tuyên truyền trong hội nghị giao ban báo chí
định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT&TT tổ chức; chỉ đạo tuyên
truyền về các văn b n của Đ ng, Chính quyền về công tác dân vận như: Quyết định
số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (kh a X) về ban hành Quy chế
công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 về
“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đ ng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu
số” của Ban Bí thư Trung ương Đ ng; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 về
nâng cao hiệu qu công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Nghị quyết
số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đ ng kh a XI “về
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đ ng đối với công tác dân vận trong tình
hình mới”; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về việc tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp, giai đoạn 2017-2021 và các văn b n nêu trên trong toàn cơ quan Sở
n i riêng và ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh n i chung.
2. Công tác thông tin tuyên truyền:
- Hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, các trang/cổng thông tin điện tử
ở địa bàn tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền về công tác dân vận; các hướng dẫn,
kinh nghiệm về công tác dân vận của các đơn vị, địa phương; việc thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở; các mô hình, điển hình “Dân vận kh o” cần biểu dương, nhân
rộng. Đưa các văn b n, hoạt động liên quan về công tác dân vận lên trang thông tin
điện tử tổng hợp (Website) của Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền
thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) g p phần củng cố lòng tin của nhân dân với
Đ ng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Tập trung hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp
nhân dân về quy định của pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh a XV và
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để nhân dân hiểu, nắm rõ
các quy định của pháp luật và tích cực tham gia thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn
nhưng người c đức, c tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia qu n lý nhà
nước, qu n lý xã hội.
- Tăng cường công tác qu n lý nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nắm
bắt thông tin, diễn biến của dư luận để c hình thức, phương pháp tuyên truyền
hiệu qu , giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ, kịp thời đối với những vấn đề dư luận
quan tâm, g p phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đ ng, Nhà nước, giữ
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yên nước trong đội ngũ CCVC,
NLĐ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đã đặt ra năm 2021; đặc biệt là
đợt thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh a XV và
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đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung chỉ đạo, theo
dõi phòng ngừa kịp thời, hiệu qu đối với các loại dịch bệnh, nhất là dịch bênh
Covid – 19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
4. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án về c i cách hành
chính, hiện đại h a nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong gi i
quyết thủ tục hành chính. Tăng cường tuyên truyền để tổ chức, người dân sử dụng
dịch công trực tuyến mức độ 3,4; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp
nhận và tr kết qu đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền gi i quyết của Sở; thực
hiện áp dụng c hiệu qu Hệ thống qu n lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 trong hoạt động hành chính, nhất là gi i quyết thủ tục hành chính.
5. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy theo chủ trương tinh gi n biên chế
nhưng b o đ m thực hiện c hiệu qu nhiệm vụ được giao gắn với cơ cấu lại đội
ngũ CCVC, NLĐ và thu hút những người c đức, c tài. Đề cao trách nhiệm của
người đứng đầu trong thực hiện tinh gi n biên chế và sắp xếp lại đội ngũ CCVC
theo Đề án vị trí việc làm; thực hiện quy trình của công tác quy hoạch cán bộ, đồng
thời tiến hành thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Giám đốc Sở qu n lý đúng quy trình và quy định.
6. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, vai trò giám sát của
các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế: Quy chế dân chủ ở cơ
sở; Quy chế phối hợp giữa Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn; Quy chế làm
việc; Quy chế qu n lý tài s n công; Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai,
minh bạch (trừ các nội dung mật)... để tăng cường phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí và đ m b o nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra. Thực hiện nguyên tắc công khai dân chủ, chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí. CCVC, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, nhận thức và
quan điểm về công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao gắn
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân; nâng cao trình độ năng lực của
công chức làm công tác tiếp dân; quan tâm gi i quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại,
tố cáo và những bức xúc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của công dân theo quy
định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý
nghiêm CC,VC,NLĐ c hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân khi thi hành nhiệm vụ.
8. Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng:
- Ban chỉ huy Quân sự Sở TT&TT xây dựng và tổ chức thực hiện c hiệu qu
Kế hoạch hoạt động của lực lượng Tự vệ phối hợp với các lực lượng c liên quan
trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch sử dụng lực lượng
Tự vệ phối hợp với các lực lượng trong phòng, chống, khắc phục hậu qu thiên
tai, dịch bệnh, b o vệ và phòng, chống cháy rừng, b o vệ môi trường; Kế hoạch
phối hợp với Công an phường Tây Sơn trong b o vệ an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội; Kế hoạch chiến đấu b o vệ cơ quan. Phân công lịch trực cơ quan và c
phương án phối hợp với Công an phường Tây Sơn nơi cơ quan đứng chân duy trì
hoạt động trực tự vệ cơ quan trong các dịp Lễ, Tết b o vệ về an ninh, trật tự; b o
vệ tài s n trong cơ quan, an toàn khu vực.

-4-

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần thiết nhằm đ m b o an toàn cho cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội kh a XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026; c phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên
quan đến an ninh, trật tự trong cơ quan, không để x y ra các hoạt động gây rối,
khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để x y ra
cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Thông tin - Báo chí - Xuất b n chủ trì tham mưu định hướng
tuyên truyền trong hội nghị giao ban báo chí; tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan thông tấn, báo chí, các trang/cổng thông tin điện tử ở địa bàn tỉnh
tuyên truyền về công tác dân vận năm 2021 với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy
chế dân chủ ở cơ sở” và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kh a XV
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .
2. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông và Ban Biên tập B n tin Thông tin và Truyền thông của Sở đưa tin,
bài c nội dung tuyên truyền về công tác dân vận, .
3. Văn phòng Sở tham mưu tổ chức quán triệt các văn b n chỉ đạo của cấp
trên về công tác dân vận đến CC,CV, NLĐ trong cơ quan. Phối hợp với các phòng
chuyên môn rà soát thủ tục hành chính để kiến nghị cấp c thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ
những thủ tục rườm rà, phức tạp, chồng ch o gây phiền hà cho tổ chức, công dân.
4. Phòng Kế hoạch và Tài chính chủ trì phối hợp với các phòng chuyên
môn, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng và tổ chức thực
hiện các dự án, chương trình về c i cách hành chính, minh bạch h a thông tin cho
người dân và doanh nghiệp.
5. Thanh tra Sở chủ trì theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,
Quy chế tiếp công dân và gi i quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện công khai,
minh bạch ở cơ quan.
6. Ban chỉ huy Quân sự Sở duy trì hoạt động trực tự vệ cơ quan trong các
dịp Lễ, Tết theo chỉ đạo của cấp trên…b o vệ về an ninh, trật tự; b o vệ tài s n
trong cơ quan, phòng chống cháy nổ.
7. Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch
trên; định kỳ phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo của Sở
với Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định./.
Nơi nhận :
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- CCVC,NLĐ thuộc Sở (qua mạng);
- Lưu: VT, VP.
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