ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN ỦY BẢO YÊN
*
Số 165 -KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân Quý II năm 2022
----Thực hiện Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về
tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 122 -KH/HU, ngày 10/01/2022 của
Huyện ủy Bảo Yên về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2022.
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII,
Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân
dân Quý II năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tiếp tục thực hiện Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào
Cai về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc, đối
thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Yên qua đó nắm bắt và giải
quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.
Thông qua hội nghị kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết
mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương tới đội ngũ
người có uy tín, thầy mo, thầy cúng trên địa bàn huyện; đồng thời là cầu nối tăng
cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy và mở
rộng quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn
trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở
để tạo sự đồng thuận của Nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy
đảng, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị và khối đại
đoàn kết toàn dân.
2. Yêu cầu
Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân phải đảm bảo sự lãnh đạo của
các cấp ủy Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022
của Tỉnh uỷ Lào Cai về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức và
phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được thực hiện nghiêm túc,
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; tiếp xúc trực tiếp thực
hiện trước theo quy trình, đối thoại thực hiện sau khi tiếp xúc trực tiếp có những
nội dung bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề công dân, dư luận, công luận quan
tâm thì tổ chức đối thoại theo quy trình.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung: Gặp mặt, đối thoại trực tiếp với đội ngũ người có uy tín, thầy
mo, thầy cúng trên địa bàn huyện năm 2022.
2. Thành phần
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan tham
mưu giúp việc Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng
ban chuyên môn của huyện.
- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Đội ngũ Người có uy tín; đại diện thầy mo, thầy cúng trên địa bàn huyện.
3. Thời gian: ½ ngày, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2022.
(Có giấy mời cụ thể gửi sau)
4. Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên.
5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành.
6. Chủ trì: Thường trực Huyện ủy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao UBND huyện chỉ đạo:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp thông tin tình hình phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 - định hướng phát triển đến
năm 2025; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn
bị tốt các nội dung theo kế hoạch.
- Phòng Dân tộc tham mưu chuẩn bị các nội dung:
+ Rà soát, tổng hợp danh sách đội ngũ thầy mo, thầy cúng trên địa bàn
huyện hiện nay.
+ Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của đội ngũ người có uy tín, thầy mo,
thầy cúng trên địa bàn huyện năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022;
+ Thông tin về việc triển khai thực hiện một chính sách dành cho vùng đồng
bào DTTS đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội: Phê
duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021-2030;
+ Lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tổ chức tổ nghị theo quy định.
- Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị: Những nội dung chính của Đề án xây
dựng huyện Bảo Yên đạt huyện NTM vào năm 2025.
- Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung: Thông tin một số vấn đề
vướng mắc liên quan đến GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn.
- Trung tâm Văn hóa TT - TT huyện chuẩn bị hội trường, tăng âm loa đài,
khánh tiết hội nghị gặp mặt, đối thoại.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối, bố trí kinh phí tổ chức hội nghị
theo quy định.
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- Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện và các cơ
quan liên quan nghiên cứu trả lời những ý kiến, kiến nghị của đại biểu thuộc lĩnh
vực phụ trách.
Các nội dung giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuẩn bị,
đề nghị hoàn thành gửi về Văn phòng Huyện ủy trước ngày 15/5/2022.
2. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu thực hiện các nội dung:
- Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 26/4/2022 về
tăng cường công tác phòng, chống tảo hôn, HNCHT, phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi
trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025;
- Những nội dung cơ bản của Kế hoạch cải tạo tập quán lạc hậu trong tang lễ
của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện;
- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ
chức hội nghị; xây dựng thông báo kết luận sau khi kết thúc hội nghị và báo cáo Tỉnh
ủy theo quy định.
3. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND huyện
đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung đúng yêu cầu chỉ đạo; chuẩn
bị các điều kiện để việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với Nhân dân Quý II
năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện nắm tâm tư,
nguyện vọng đối với hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong việc tiếp cận các chính
sách liên quan trong đời sống sinh hoạt thường ngày; những vấn đề khó khăn,
vướng mắc cần tháo gỡ từ cơ sở.
5. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn:
- Phối hợp với Phòng Dân tộc mời và đôn đốc các đại biểu về dự Hội nghị
theo thành phần và thời gian quy định (khi có công văn phân bổ đại biểu).
- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua đội ngũ người có
uy tín, thầy mo, thầy cúng ở cơ sở gửi về Huyện ủy (qua Ban Dân Vận) trước
ngày 15/5/2022.
Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân Quý II năm
2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận TU,
- UB MTTQ VN tỉnh,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Thường trực HU, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các CQ TMGV HU,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các cơ quan, đơn vị như thành phần,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu VT, Ban DVHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Huyện ủy Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
06-05-2022 13:47:04 +07:00

Nguyễn Anh Chuyên
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN UỶ BẢO YÊN
*

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với đội ngũ người có uy tín,
thầy mo, thầy cúng trên địa bàn huyện năm 2022
Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7h30’, thứ ....., ngày ..../5/2022.
Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa huyện.
-----TT

Thời
gian

Nội dung

Người thực
hiện

1

7h30’

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại
biểu.

2

7h40’

Khai mạc hội nghị.

Thường trực HU

Cung cấp thông tin:

HU, UBND
huyện

Văn phòng
Huyện ủy

1. Thông tin tình hình phát triển KT-XH năm
2021, 6 tháng đầu năm 2022 - định hướng phát
triển đến năm 2025 (trình chiếu video).
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2. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của đội ngũ
người có uy tín, thầy mo, thầy cúng trên địa bàn
8h00 9h30 huyện năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022.
UBND huyện
3. Khái quát nội dung chính của Đề án xây dựng
huyện Bảo Yên đạt huyện NTM vào năm 2025
4. Thông tin về việc triển khai thực hiện một chính
sách dành cho vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó
khăn theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc
hội: Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030.
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5. Thông tin một số vấn đề vướng mắc liên quan
đến GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn.
6. Quán triệt, triển khai NQ số 17-NQ/HU, ngày
26/4/2022 về tăng cường công tác phòng, chống
tảo hôn, HNCHT, phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi
trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025.
7. Quán triệt, triển khai Kế hoạch cải tạo tập quán
lạc hậu trong tang lễ của đồng bào dân tộc Mông
trên địa bàn huyện.
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9h30Giải lao
9h45

5

9h45Thảo luận
11h00

6

11hKết luận, bế mạc
11h30

Huyện ủy

Thường trực
HU, lãnh đạo
UBND huyện
Thường trực HU
-----
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