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CHƢƠNG TRÌNH 

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 

 xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định 

 

Thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền các cấp với nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 523a-QĐ/HU 

ngày 29/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế đối 

thoại trực tiếp với nhân dân; Kế hoạch số: 47-KH/HU, ngày 16 tháng 3 năm 

2018 của Huyện ủy Tràng Định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng Chương trình tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2018 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:   

- Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 

lý, nhân dân làm chủ”; thực hiện tốt phương châm “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, 

đoàn thể vận động, dân theo; chính quyền làm, dân ủng hộ”. 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải thích rõ 

về những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy 

ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để nhân dân hiểu, đồng 

tình, ủng hộ, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, 

đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. 

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

phục những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 

nhiệm vụ, công vụ mà nhân dân phản ánh. 

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những kiến nghị, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. 

2. Yêu cầu: 

- Việc đối thoại phải tuân thủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; bảo đảm sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Việc đối thoại 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; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra”. 
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II. NỘI DUNG: 

1. Thành phần tham gia đối thoại 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp đối thoại, trường hợp Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện bận đột xuất thì phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân huyện thực hiện; 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức xã 

Hùng Sơn; 

- Đại diện nhân dân trên địa bàn xã Hùng Sơn (Khoảng 50 người). 

2. Nội dung đối thoại: 

Trực tiếp tổ chức đối thoại với đại diện nhân dân xã Hùng Sơn về các nội 

dung sau: 

2.1. Thông báo khái quát cho nhân dân biết về tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng của huyện 

trong thời gian qua. 

2.2. Nghe Nhân dân phản ánh, góp ý, trao đổi, kiến nghị với Ủy ban nhân 

dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung: 

- Việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội 

đồng nhân dân các cấp và các văn bản pháp luật, nhất là những văn bản có liên 

quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân, trước khi các cơ quan có 

thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đã ban 

hành; việc thực hiện cải cách hành chính; việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống quan 

liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Nghe phản ánh công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và 

trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức. 

- Những vấn đề mà nhân dân bức xúc, quan tâm. 

2.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những 

vướng mắc, kiến nghị của nhân dân tại buổi đối thoại hoặc chỉ đạo giải quyết 

các kiến nghị, phản ánh của nhân dân sau khi kết thúc đối thoại. 

3  Quy tr nh đối thoại 

3.1.  n định tổ chức buổi đối thoại, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

chương trình, nội quy của buổi đối thoại và thư ký ghi biên bản, do lãnh đạo 

Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện. 

3.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho nhân dân về những nội 

dung đối thoại, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu của buổi đối thoại. 



 3 

3.3. Nhân dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung (được đăng ký với thư ký 

của buổi đối thoại , thời gian phát biểu theo quy định của buổi đối thoại. 

3.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải thích, trao đổi, tiếp thu, trả lời các 

ý kiến, kiến nghị của nhân dân hoặc có thể giao cho các cơ quan liên quan tham dự 

đối thoại trực tiếp trả lời, trao đổi những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và kết luận 

buổi đối thoại. 

4  Sau đối thoại 

4.1. Chậm nhất là 10 ngày làm việc, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông 

báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về những vấn đề đối thoại 

để nhân dân được biết. 

4.2. Chậm nhất 20 ngày làm việc từ khi có thông báo kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan được giao nhiệm vụ theo kết luận, thông báo 

bằng văn bản về kết quả giải quyết cho nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan 

(nếu có  và báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trường hợp những vụ 

việc cần có thêm thời gian để xác minh làm rõ hoặc các nội dung giải quyết phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật, không quá 30 ngày làm việc cơ quan có trách 

nhiệm giải quyết phải có văn bản trả lời cho nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên 

quan biết về nội dung, yêu cầu, thời gian, trách nhiệm giải quyết. 

5  Thời gian và địa điểm 

- Thời gian tổ chức: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 30/8/2018. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Hùng Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan:  

1. Xây dựng Chương trình tổ chức đối thoại.  

2. Rà soát, thống kê, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân 

dân, nhất là những vấn đề đã được nhân dân kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính 

đáng nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm để chuẩn bị nội dung đối thoại. 

3. Lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại cho phù hợp với các 

hình thức phát huy dân chủ của nhân dân và tình hình, đặc điểm của cơ quan, 

đơn vị. 

4. Tham mưu, phối hợp với UBMTTQVN huyện mời các thành phần và 

đại diện nhân dân tham gia đối thoại. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

1.  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chuẩn bị báo cáo các nội dung liên 

quan đến công tác làm đường giao thông vào UBND xã Hùng Sơn (đoạn Lĩnh 

Đeng – Nà Hoi , công tác tham mưu giải quyết thiệt hại của nhân dân và tổ chức 

có công trình bị ảnh hưởng do nổ mìn của Công ty Gia Lộc; việc triển khai thực 

hiện đề án sắp xếp, quản lý chợ Thất Khê; công tác chỉnh trang đô thị, xử lý mái 
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che, mái vẩy, lấn chiếm hành lang, vỉa hè dành cho đường bộ, công tác xây dựng 

bến xe thị trấn Thất Khê; công tác kiến thiết thị chính (cải tạo, sửa chữa đường, 

mương, đèn chiếu sáng, cây xanh đô thị ; công tác triển khai thực hiện Quyết 

định số 22/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ làm nhà ở đối với 

người có công. 

2. Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan công tác thực 

hiện Hồ sơ ATK. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chuẩn bị báo cáo 

kết quả khảo sát việc xây dựng đập nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thôn 

Bản A, xã Hùng Sơn. 

4. Điện lực Tràng Định chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan công tác 

xây dựng đường điện lưới quốc gia đến các thôn bản thuộc khu vực đặc biệt khó 

khăn của xã Hùng Sơn. 

5. UBND xã Hùng Sơn tiếp tục rà soát, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện 

vọng của nhân dân, tổng hợp tham mưu cho UBND huyện đề xuất hướng giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc, nguyên vọng và những vấn đề quan trọng 

mà người dân quan tâm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành giấy mời các thành 

phần tham dự theo nội dung Chương trình.  

2. Đề nghị UBMTTQVN huyện phối hợp, chỉ đạo công tác chuẩn bị địa 

điểm và mời đại diện nhân dân tham gia đối thoại. 

3. Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân xã Hùng Sơn, nghiên cứu trước 

nội dung đối thoại để có ý kiến trực tiếp tại cuộc đối thoại./. 

Nơi nhận:                                      
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các phó chánh VP HĐND-UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

                 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Lâm 

 

 


