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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa  

Chủ tịch UBND phƣờng Xuân Hà với Nhân dân trên địa bàn phƣờng 
     

Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 18 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 

29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Nghị 

quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô 

hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành 

phố Đà Nẵng; 

UBND phường Xuân Hà xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại 

trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường Xuân Hà với Nhân dân trên địa bàn 

phường cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của Nhân 

dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ 

cơ sở. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng 

thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn phường; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự chỉ đạo, 

điều hành của UBND phường. 

- Thực hiện hiệu quả mục tiêu dân chủ hóa, công khai hóa mọi hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước để cá nhân, tổ chức theo dõi, giám sát việc 

thực hiện; phát huy quyền làm chủ, huy động tham gia góp ý kiến của người 

dân; thông qua đó nắm bắt được thực trạng, khảo sát sự hài lòng của người dân 

để chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ công chức trong thực hiện và tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về các thủ tục hành chính; kịp 

thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để 

nhanh chóng tháo gỡ và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để giải quyết. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, 

khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây 

dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để 

người dân được tham gia biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ 

tục hành chính. 
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 - Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành 

chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả đúng quy định. 

 II. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Nội dung đối thoại 

UBND phường nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ KDC, dư 

luận xã hội để thực hiện tiếp xúc trực tiếp với nhân dân phù hợp với thực tế đang 

đặt ra ở đơn vị, địa phương. Tập trung chủ yếu vào nội dung: Nghe phản ánh về 

tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 

công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách 

hành chính của địa phương.  

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Những nội dung phải công khai để 

nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung 

nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những 

nội dung nhân dân giám sát. 

Tập trung vào những vấn đề vướng mắc, nổi cộm, bức xúc trong nhân 

dân, những vấn đề nhân dân quan tâm nêu trong đơn thư gửi cơ quan có thẩm 

quyền, những vấn đề dư luận quan tâm... (vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, 

thu hồi đất đai; giải quyết các chế độ, chính sách; những kiến nghị, đề xuất...). 

2. Chƣơng trình hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Chủ trì buổi đối thoại quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp thực 

hiện buổi đối thoại. Tổ thư ký tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đăng ký phát biểu. 

- Công dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung đã đăng ký và theo sự 

điều hành của Chủ trì. 

- Chủ trì phân công đại diện trả lời, giải thích những ý kiến, kiến nghị của 

nhân dân nêu ra theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 

- Chủ trì kết luận những nội dung đã đối thoại, những nội dung đã được 

giải quyết. Đối với những nội dung nêu ra chưa được giải quyết thì chỉ đạo các 

ban, ngành có trách nhiệm giải quyết, trả lời bằng văn bản. 

- Tổ thư ký lập biên bản kết thúc buổi đối thoại. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/11/2021 (sáng Thứ bảy).  

- Địa điểm: Hội trường UBND phường, số 495 Trần Cao Vân. 

 4. Thành phần mời dự 

a) Ở phƣờng  

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND phường; 

- Đại diện lãnh đạo UBMT, các hội đoàn thể phường; 
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- BCH Công an, BCH Quân sự; 

- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND; 

- Các bộ phận chuyên môn: TC-KT, ĐC-XD, ĐT&MT, TP-HT, VH-XH. 

b) Ở khu dân cƣ  

- Đại diện Cấp uỷ Chi bộ,  Ban CTMT KDC; 

- Đại diện Ban điều hành Tổ dân phố; 

- Mỗi Tổ dân phố mời đại diện 01 hộ dân (nhờ Ban điều hành TDP mời 

giúp). 

4. Trang trí hội nghị 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƢỜNG XUÂN HÀ 

HỘI NGHỊ 

Đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phƣờng 

Xuân Hà với cán bộ và nhân dân trên địa bàn 

phƣờng 

Xuân Hà, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

5. Kinh phí hội nghị 

Giao Văn phòng UBND phường phối hợp với bộ phận Tài chính – Kế 

toán thực hiện tham mưu đề xuất kinh phí tổ chức hội nghị. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các ban ngành, bộ phận chuyên môn có liên quan chuẩn bị nội dung; 

tham dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại và trả lời, giải quyết những vấn đề có liên 

quan tại buổi đối thoại.  

2. Văn phòng UBND phƣờng 

- Tham mưu phân công cụ thể cán bộ, công chức tham gia công tác chuẩn 

bị, cấp phát tài liệu, gửi giấy mời, phục vụ tại hội nghị đảm bảo chu đáo, thành 

công.  

- Xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung, dự trù kinh phí phục vụ tốt 

chương trình hội nghị. 

- Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau khi tiếp xúc, đối 

thoại. 

3. Bộ phận Văn hóa - Xã hội  

Phục vụ âm thanh, trang trí hội nghị, thông tin tuyên truyền trên các 

phương tiện về Hội nghị đối thoại của UBND phường để nhân dân tham dự 

đông đủ. 

4. Bộ phận Tài chính-Kế toán 
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 Phối hợp cùng Văn phòng UBND chuẩn bị kinh phí chi phục vụ hội nghị 

theo dự trù và hướng dẫn quyết toán kinh phí theo quy định. 

 5. Quân sự phƣờng  

Phân công lực lượng bố trí, sắp xếp bàn ghế tại hội trường và phân công 

lực lượng bảo vệ, hướng dẫn và sắp xếp xe cho người dân. 

 6. Các KDC, TDP   

Thông báo rộng rãi về nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội nghị để Nhân 

dân được biết. Chủ động nắm tình hình tại cơ sở, báo cáo, đề xuất với UBND 

phường giải quyết những vấn đề vướng mắc tại địa phương. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch 

UBND phường Xuân Hà với nhân dân trên địa bàn phường. Đề nghị các ban, 

ngành, bộ phận liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND quận; 

- Thường trực Đảng uỷ phường; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Cấp uỷ chi bộ, Ban CTMT KDC; 

- Ban điều hành TDP; 

- Lưu: VT, VP. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tâm 
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