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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TIÑH   

     THÀNH ỦY HÀ TĨNH  
                         *     
            Số  192 -  CV/Th.U 
    V/v thưc̣ hiêṇ Quy chế đối thoại trưc̣ tiếp giữa 

 người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các 

 cấp của Thành phố với Nhân dân trên địa bàn 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

 TP. Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã. 
 

Thưc̣ hiêṇ Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy 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 điṇh số 

281- QĐ/Th.U ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Ban hành Quy chế 

đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng , Chính quyền các cấp của 

Thành phố với Nhân dân trên địa bàn” , thời gian qua cấp ủy, chính quyền từ 

Thành phố đến phường xã cơ bản duy trì tổ chức các hội nghị đối thoại với Nhân 

dân theo quy định. Thông qua các hội nghị đối thoại, dân chủ được phát huy, tạo 

sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy vậy, một số 

địa phương thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế đối thoại nội dung, chất lượng, 

hiệu quả hội nghị đối thoại còn hạn chế, chưa bám sát quy chế để thực hiện sau các 

hội nghị đối thoại các cơ quan chức năng chậm giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến 

nghị đề xuất của Nhân dân và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả 

đối thoại và các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố.  

Để tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở; thưc̣ hiêṇ tốt Quy chế đối 

thoại trực tiếp giữa người đứng đầu c ấp ủy Đảng , Chính quyền các cấp của Thành 

phố với Nhân dân trên đi ̣a bàn, Ban Thường vu ̣Thành ủy yêu cầu  Ban Thường vụ 

Đảng ủy các phường, xã thực hiện những nội dung trọng tâm sau:    

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp 

ủy Đảng , Chính quyền các cấp của Thà nh phố với Nhân dân trên điạ bàn  và tổ 

chức các hội nghị đối thoại theo đúng Quy chế của Ban Thường vụ Thành ủy. (mỗi 

quý tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân trên địa bàn 01 lần). 

2. Sau hội nghị đối thoại Đảng ủy , Uỷ ban nhân dân các phường , xã tập 

trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân chưa 

được làm rõ tại hội nghị đối thoại bằng văn bản (Chậm nhất sau 15 ngày làm việc). 

Những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kiến nghị, đề xuất có nội dung phức tạp, 

liên quan đến nhiều ngành cần có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết, trả lời 

phải thông báo bằng văn bản cho người có ý kiến tại buổi đối thoại biết về thời 

gian, trách nhiệm của cơ quan giải quyết. Kịp thời báo cáo những ý kiến, kiến nghị, 
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đề xuất của Nhân dân  thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của thành phố cho Ban 

Thường vu ̣ Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) để tổng hợp báo cáo Ban 

Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.  

3. Tại hội nghị đối thoại tiếp theo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường, xã 

báo cáo kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị đối thoại lần 

trước để Nhân dân biết. Đồng thời, báo cáo Thường trực Thành ủy, ủy ban nhân 

dân Thành phố về kết quả hội nghị đối thoại; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến 

của Nhân dân. 

4. Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt 

trận và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu Ban 

thường vụ Thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo ủy ban nhân dân 

Thành phố giải quyết, trả lời các vấn đề sau đối thoại bằng văn bản những vấn đề 

liên quan thuộc thẩm quyền.  

5. Trưởng các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại phường, xã của 

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Đảng ủy phường, xã được phân 

công phụ trách thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại.  

6. Giao Ban Dân vâṇ Thành ủy  theo dõi việc tổ chức hội nghị đối thoại và 

kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau đối thoại của các địa phương, đơn vị; 

định kỳ hằng quý, 6 tháng tổng hơp̣ kết quả b áo cáo Thường trưc̣, Ban Thường vụ 

Thành uỷ. Việc thực hiện Quy chế đối thoại là một trong những tiêu chí để xem xét đánh 

giá, phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. 

 

Nơi nhân: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (BC) 

- TT Thành ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND Thành 

phố;  

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy,  

- Các đồng chí UVBTV Thành ủy;  

- Trưởng đoàn công tác của BTV Thành uỷ chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

      

 Lương Quốc Tuấn 
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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TIÑH   

     THÀNH ỦY HÀ TĨNH  
                         *     
            Số      -  CV/Th.U 
    V/v thưc̣ hiêṇ Quy chế đối thoại trưc̣ tiếp giữa 

 người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các 

 cấp của Thành phố với Nhân dân trên địa bàn 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

 TP. Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   - Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã. 
 

Thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 281- QĐ/Th.U ngày 25/10/2016 của Ban Thường 

vụ Thành ủy  “Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy 

Đảng, Chính quyền các cấp của T hành phố với Nhân dân trên địa bàn” , thời gian 

qua cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến xã phường đã cơ bản duy trì tổ chức các 

hội nghị đối thoại với Nhân dân. Thông qua các hội nghị đối thoại, dân chủ đã 

được phát huy, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, 

đơn vị.  

Để tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở; thưc̣ hiêṇ tốt Quy chế đối 

thoại trực tiếp giữa người đứng đầu c ấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp của Thành 

phố với Nhân dân trên điạ bàn , Ban Thường vu ̣Thành ủy yêu cầu  Ban Thường vụ 

Đảng ủy các phường, xã thực hiện những nội dung sau:    

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ các phường, xã tiếp tục phổ biến quán triệt, 

tuyên truyền nội dung Quy chế đối thoại và tổ chức các hội nghị đối thoại theo 

đúng Quy chế đã đề ra (mỗi quý tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân trên địa 

bàn 01 lần). 

2. Sau khi tổ chức các hội nghị đối thoại Đảng ủy , Uỷ ban Nhân dân các 

phường, xã tiếp tục soát xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị đề xuất của 

Nhân dân chưa được làm rõ tại hội nghị đối thoại bằng văn bản (Chậm nhất sau 15 

ngày làm việc). Những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kiến nghị, đề xuất có nội dung 

phức tạp, liên quan đến nhiều ngành cần có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải 

quyết, trả lời phải thông báo bằng văn bản cho người có ý kiến tại buổi đối thoại 
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biết về thời gian, trách nhiệm của cơ quan giải quyết.  

3. Kịp thời báo cáo cấp trên kết quả hội nghị đối thoại và tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của Nhân dân  (thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố) tại hôị nghi ̣ 

đối thoaị gửi báo cáo về để Ban Thường vu ̣ Thành ủy, Lãnh đaọ Ủy ban Nhân dân 

Thành phố giải quyết theo thẩm quyền.  

4. Tại hội nghị đối thoại tiếp theo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các phường, 

xã báo cáo kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị đối thoại 

lần trước. Định kỳ hằng quý báo cáo về Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội 

đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả hội nghị đối thoại; kết quả 

trả lời, giải quyết các ý kiến của nhân dân. 

5. Các ban Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của thành 

phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Thành uỷ, 

Thường trực Hội đồng Nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố giải 

quyết, trả lời các vấn đề sau đối thoại bằng văn bản những vấn đề liên quan thuộc 

thẩm quyền.  

6. Trưởng các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại xã, phường của 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc Đảng ủy phường, xã được phân công 

phụ trách thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại.  

7. Giao Ban Dân vâṇ Thành ủy theo dõi việc tổ chức hội nghị đối thoại , kết 

quả giải quyết sau đối thoại của các địa phương, đơn vị và tổng hợp trong tham 

mưu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm; định kỳ hằng 

quý, 6 tháng tổng hơp̣ kết quả b áo cáo Thường trưc̣ , Ban Thường vụ Thành uỷ. 

Việc tổ chức hội nghị đối thoại là một trong những tiêu chí xem xét trong đánh giá, phân 

loại cuối năm đối với các tổ chức cơ sở Đảng. 

 

Nơi nhân: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (BC) 

- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;  

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy,  

- Các đồng chí UVBTV Thành ủy;  

- Trưởng đoàn công tác của BTV Thành uỷ chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

      

 Lương Quốc Tuấn 
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