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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:              /KH-SGTVT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10  tháng 5 năm 2019 

       

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 20/3/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW 

của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy BR-VT về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí 

thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 

Thực hiện Công văn số: 4125/UBND-VP ngày 04/5/2019 của UBND 

tỉnh BR-VT về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

„tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

tình hình mới‟; 

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 

việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư. 

b) Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 

20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT phải được tiến hành nghiêm 

túc, thiết thực, hiệu quả. 

 

2. Nội dung thực hiện 

a) Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan 

trọng công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới cách thức tuyên truyền, 

sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; làm 

cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững, nhất trí với mục 
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tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; phát huy tinh thần yêu nước, 

thực hành dân chủ, tạo phong trào hành động cách mạng của nhân dân; tạo sự 

lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm 

sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối 

với Đảng và chính quyền; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh to lớn của khối đại 

đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an 

ninh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, có biện 

pháp đấu tranh, phản bác kịp thời những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các 

thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ 

giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

b) Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận 

- Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo và giải quyết có 

hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân; đẩy 

mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp xúc 

với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng 

chính đáng, hợp pháp của nhân dân; sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc 

không nắm được tình hình nhân dân. 

Tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực 

tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, 

kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội. 

- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong 

xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, 

doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hoá cơ chế “Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức 

trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp 

với tăng cường công tác kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân 

vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng  viên, nhất là cán bộ chủ 

chốt, người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc với 

nhân dân. Chống các khuynhhướng mị dân, kích động dân trước những hiện 

tượng tiêu cực; kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện 

thờ ơ, vô cảm, quan liêu,hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân… 

c) Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực 

hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào đảng viên tình 

nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua 

yêu nước, các cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên truyền,biểu 
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dương, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”trên 

mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo phong trào 

hành động cách mạng của nhân dân, nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

d) Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 

XI); kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. Tăng cường 

phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 

trị trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác 

dân vận; tích cực đôn đốc, kiểm  tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. 

 

3. Tổ chức thực hiện 

- Các chi ủy, Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Công 

đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch này. 

- Thủ trưởng phòng, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT xây dựng báo cáo 

kết quả thực hiện, gửi về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở, đồng thời 

gửi file mềm theo email: phuongntvt2014@gmail.com) tổng hợp báo cáo Sở 

Nội vụ tỉnh BR – VT theo quy định./.P 

 
Nơi nhận:        
- Như trên (t/hiện); 

- Đảng ủy Sở GTVT (b/cáo); 

- Sở NV tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- VP Sở (t/dõi, t/hiện); 

- Lưu: VT. 
Phương – PC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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