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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

   THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

                  * 

      Số  04  - KH/Th.U 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

       TP. Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 9 năm 2020           

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, 

      ch nh qu  n Th nh phố v i Nh n   n tr n địa   n  ần thứ nhất n    0 0 

         
Thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp 

ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định 

số 281-QĐ/Th.U ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về ban hành quy 

chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp của 

Thành phố với Nhân dân trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND thành phố với Nhân dân trên địa bàn lần thứ nhất năm 2020, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 
1. Thông qua hội nghị đối thoại tiếp tục tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của Nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những cơ chế, chính sách của 

Tỉnh, Thành phố để Nhân dân nắm rõ và thực hiện; báo cáo kết quả Đại hội Đảng 

bộ Thành phố lần thứ   I, nhiệm k  2020 - 2025; báo cáo t nh h nh phát triển 

kinh tế - x  hội, quốc ph ng - an ninh của Thành phố; những vấn đề liên quan đến 

quyền, l i ích h p pháp, chính đáng của người dân. 

2. Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền Thành 

phố nắm bắt đư c tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề chưa phù h p, c n thiếu, 

bất cập hoặc những vấn đề mới phát sinh để kịp thời l nh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - x  hội, quốc ph ng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trên địa bàn thành phố; kiến nghị, đề xuất với cấp trên xây dựng, bổ 

sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách phù h p với thực tiễn.  

3. Nâng cao vai tr , trách nhiệm, hiệu quả phục vụ Nhân dân của cấp ủy 

Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố, của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá tr nh thực thi công vụ và tăng cường 

quyền làm chủ của Nhân dân. Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức 

xúc và những vấn đề mới phát sinh chưa đư c sự đồng thuận của Nhân dân trong 

quá tr nh thực hiện.  

4. Không đối thoại với tổ chức, cá nhân để giải quyết những vụ việc liên quan 

đến khiếu nại, tố cáo; hoặc đưa ra những thông tin không đúng, không có căn cứ 

nhằm mục đích xuyên tạc, vu cáo, đ  kích, bôi xấu làm ảnh hưởng đến danh dự, uy 

tín của tổ chức, cá nhân. Hội nghị đối thoại phải đư c tổ chức nghiêm túc, hiệu 

quả, đúng quy chế. 

II. CHỦ TR  HỘI NGH . 
1. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; 

2. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành 

phố; 
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3. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành 

phố. 

III. ĐỐI TƯỢNG ĐỐI THOẠI. 

Cán bộ Thành phố; 

   nh đạo các phường, x ; Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng dân phố, 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố có nhu cầu đối thoại. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGH . 

  Đại  i u T nh. 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đại diện l nh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đại diện Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát tại Thành phố. 

  Đại  i u Th nh phố. 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Các đồng chí UVBTV Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND,   nh đạo UBND Thành phố; 

-   nh đạo các Ban Đảng, UBKT, Văn ph ng Thành uỷ; 

- TT Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng các đoàn thể Thành phố; 

- Trưởng các ph ng, ban trực thuộc UBND Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa -Truyền thông c  phóng viên đến dự, đưa tin. 

  Đại  i u   , phường. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UMTTQ các 

phường, x ; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng, Thôn trưởng các 

thôn, tổ dân phố của các x  phường; cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhu cầu đối 

thoại. 

V. THỜI GIAN, Đ A ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGH . 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 09 năm 2020, (thời gian 

cụ thể sẽ thông báo sau).   

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin, số 03 đường Đặng 

Dung, Thành phố Hà Tĩnh. 

VI. NỘI DUNG, CHƯ NG TR NH HỘI NGH  ĐỐI THOẠI. 

1. Ổn định tổ chức, thông qua chương tr nh, thời gian hội nghị. 

2. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham gia hội nghị. 

3. Giới thiệu, kính mời chủ tr  điều hành Hội nghị và mời thư ký làm việc. 

4. Chủ tr  điều hành Hội nghị. 

4. 1. Đặt vấn đề của chủ tr  Hội nghị. 

4. 2. Thông qua các báo cáo. 

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - x  hội, quốc 

phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chín tháng đầu năm 

và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2020. 

- Báo cáo kết quả thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ   I, nhiệm 

k  2020 – 2025. 

- Báo cáo kết quả x  lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu 

tại hội nghị đối thoại lần thứ hai năm 2019 theo Thông báo số 497 - TB/Th.U ngày 

20/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các kiến nghị, đề xuất của Nhân tại 

các hội nghị đối thoại lần trước chưa đư c giải quyết. 
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-  Báo cáo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

x  hội Thành phố giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị đề xuất của Nhân 

dân, ý kiến kết luận đối thoại lần thứ hai năm 2019.  

4. 3. Ý kiến phát biểu đối thoại. 

Cán bộ Thành phố; 

  nh đạo các phường, x ; Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng dân phố, 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố có nhu cầu đối thoại.  

Lưu ý: Các đại biểu chu n bị trước nội dung đối thoại và đăng ký với Ban 

tổ chức hội nghị đối thoại. 

4. 4. Chủ tr  Hội nghị tiếp thu, điều hành trả lời nội dung các ý kiến đối thoại.  

4. 5. Thư ký tổng h p các ý kiến chưa trả lời (nếu làm kịp báo cáo trước Hội 

nghị, nếu không kịp thông báo sau). 

4. 6. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ phát 

biểu kết luận, bế mạc hội nghị. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Văn ph ng Thành uỷ chủ tr  phối h p với các Ban, UBKT Thành ủy, 

UBND Thành phố tham mưu nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - x  hội, quốc ph ng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị chín tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ công tác trọng tâm những 

tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 

thứ   I, nhiệm k  2020 – 2025 và phối h p g i giấy mời các thành phần, chu n 

bị hội trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị. 

2. UBND Thành phố chỉ đạo các ph ng, ban, tổ chức có liên quan rà soát, 

tham mưu nội dung báo cáo kết quả giải quyết, x  lý các ý kiến, kiến nghị của 

nhân dân và các đại biểu tại hội nghị đối thoại lần thứ hai năm 2019.  

3. Các ban, UBKT, Văn ph ng Thành ủy, các ph ng, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức đoàn thể Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo dõi các 

ý kiến phát biểu liên quan đến lĩnh vực m nh phụ trách để tham mưu ý kiến trả lời. 

4. Công an Thành phố triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông trong quá tr nh diễn ra hội nghị đối thoại. 

5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị Thành phố báo cáo kết 

quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân sau hội nghị đối 

thoại lần thứ hai năm 2019. 

6. Đảng ủy các phường, x  phối h p với Văn ph ng Thành ủy thông tin các 

thành phần của địa phương và Nhân dân có nhu cầu đối thoại tham gia hội nghị. 

Đồng thời đăng ký các ý kiến đối thoại của địa phương g i về Ban Dân vận Thành 

ủy trước khi diễn ra hội nghị đối thoại 05 ngày để tổng h p./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;  

- TT HĐND, l nh đạo UBND Thành phố; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành uỷ, Trung 

tâm CT Thành phố; 

- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố; 

- Đảng uỷ các phường, x ; 

-  ưu.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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