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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 400-QĐ/TU, ngày 22/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận  

của hệ thống chính trị tỉnh 
 
 

 Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 1755/SNV-XDCQ ngày 

24/8/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết 

định số 400-QĐ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Quản lý 

Khu kinh tế (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 400-QĐ/TU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, ban hành văn bản 

thực hiện Quyết định số 400-QĐ/TU 

Trên cơ sở Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính 

trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và 

Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về 

việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh (viết tắt là 

Quyết định số 400-QĐ/TU); Ban Quản lý đã tổ chức quán triệt các quy chế 

cho đội ngũ công chức, người lao động và cụ thể hóa, ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

Ban Quản lý đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt 

động; bám cơ sở, chăm lo đến lợi ích thiết thực của công chức, người lao 

động, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của công chức, người lao động. Tích cực nghiên cứu, đa dạng hóa các 

hình thức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Kế hoạch số 328/KH-BQLKKT ngày 

22/4/2022 về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2022. Sau khi ban 

hành Kế hoạch, cấp ủy, đoàn thể đã lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt trong 

các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan. Qua đó, 

góp phần nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động, củng cố lòng tin 

vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 400-QĐ/TU 

Hoạt động giám sát, phản biện, được chú trọng, từ đầu năm đến nay, tổ 

chức Công đoàn đã thực hiện một số cuộc giám sát về các nội dung liên quan 

đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, người lao động theo 

quy định. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tích 

cực triển khai, với nhiều hình thức thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. 
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Công tác phát triển, đoàn viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, trong 9 

tháng đầu năm Ban Quản lý kết nạp 03 đoàn viên. Quan tâm, giới thiệu cho 

Đảng 02 đoàn viên ưu tú.  

Đồng thời, rà soát, đánh giá, sửa đổi, đổi mới lề lối làm việc theo hướng 

dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra kịp thời xử lý nghiêm 

trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng 

Chi ủy Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo Ban tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 

của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính 

trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 99-QĐ/TW, 

ngày 03/10/2017 của Ban bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ 

chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ... gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền, Ban Quản lý phân công nhiệm 

vụ cho 01 đồng chí chuyên viên theo dõi công tác dân vận chính quyền. 

Phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan  

và quần chúng tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-

QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. 

Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức các công tác chăm lo đời sống công 

chức, người lao động cũng như giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách 

hiện hành; tạo điều kiện vật chất cho các đoàn thể thực hiện và hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

Thực  hiện Kế hoạch số 688/KH-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; Ban Quản lý đã 

xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 328/KH-BQLKKT ngày 22/4/2022 

về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2022. Theo đó, tiếp tục tuyên 

truyền, quán triệt đến công chức, người lao động các chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị như: Quyết định số 23-

QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác 

dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của 

Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các 

cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 

22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận 
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của hệ thống chính trị tỉnh; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính 

nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được 

thực hiện với nhiều hình thức: Thông qua trang thông tin điện tử của Ban Quản 

lý, các hội nghị, cuộc họp,... qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho công 

chức, người lao động củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền 

Ban Quản lý. 

Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với công chức, người lao động 

qua các cuộc họp, hội nghị để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, 

người lao động và xây dựng các chính sách, chế độ nâng cao đời sống của công 

chức, người lao động. 

Định kỳ hàng năm, Ban Quản lý tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tại 

khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc của các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.  

Ban hành quy chế tiếp công dân để đảm bảo việc tiếp xúc, đối thoại với 

người dân, doanh nghiệp được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Tập trung quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức 

thực hiện Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

CCHC năm 2022; Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc ban 

hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Quyết định số 925/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính năm 2022 tại các Kế hoạch số: 51/KH-BQLKKT ngày 

30/12/2021; số 50/KH-BQLKKT ngày 30/12/2021; số 49/KH-BQLKKT ngày 

30/12/2021 theo đúng thời gian quy định. 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm chi 

phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động rà soát các hoạt động chuyên 

môn, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục hành chính về các lĩnh vực đầu 

tư, xây dựng, đất đai và môi trường. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải 

cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

công việc; đảm bảo công khai, minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ, không để 

quá hạn quy định. Cụ thể: Đầu năm đến nay đã tiếp nhận 40 hồ sơ, trả kết quả 38 

hồ sơ (đúng hạn), 02 hồ sơ đang xử lý. 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tại Quyết định số 04/QĐ-BQLKKT ngày 06/01/2020, qua đó Ban chỉ 

đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế đã thường 

xuyên được kiện toàn; tham mưu cho cấp ủy xây dựng văn bản chỉ đạo thực 

hiện; kịp thời xây dựng bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên BCĐ; tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 
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2021; tham mưu cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước, tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; theo dõi, tình hình 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, luôn bám sát nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc,  

hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển 

khai thực hiện quy chế dân chủ. Các chế độ, chính sách đối với công chức, lao 

động được thực hiện kịp thời, khách quan, công tâm, dân chủ; tôn trọng, lắng 

nghe ý kiến của công chức, người lao động và không có hành vi trù dập đối với 

công chức, người lao động. Giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, đề nghị 

của công chức, người lao động và thực hiện việc công khai kết quả giải quyết 

theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. 

3. Phương thức thực hiện công tác dân vận 

Thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả 

các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng về 

công tác dân vận. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực 

hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. 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 hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, quan tâm đến các đối 

tượng yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp 

xúc nhân dân, 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 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.  

Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức các công tác chăm lo đời sống đoàn 

viên công đoàn, công chức, người lao động cũng như giám sát việc thực hiện các 

chế độ, chính sách hiện hành. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm: 

Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác 

dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả. Năng lực quản lý, điều hành của chính 

quyền có sự chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành 

chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công khai, minh 

bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, người lao 

động. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động được nâng 

lên, không có trường hợp vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân  

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa đạt kết 

quả cao; chưa xây dựng được mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong hoạt 

động của cơ quan, Chi bộ. Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù công việc chưa phát 

huy cao vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận và chưa được tập huấn về công tác 

này nên quá trình tham mưu còn lúng túng.  

Vai trò của công chức, người lao động tham gia trao đổi và quyết định các 

vấn đề của cơ quan chưa phát huy đầy đủ; việc triển khai thực hiện quy chế dân 
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chủ cơ sở trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…. Nguyên nhân là do 

nhận thức về công tác dân vận chính quyền chuyển biến chưa đồng bộ, vẫn còn 

một số chưa quan tâm đúng mức. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề 

án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả theo Nghị định số 35/2022/ NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 

Chính phủ về quản lý Khu Công nghiệp và Khu kinh tế và các Nghị quyết của 

Trung ương, của tỉnh. 

2. Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh 

vực có tiềm năng, lợi thế. Thực hiện tốt câc chính sách an sinh xã hội, tăng cường 

công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.  

3. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, 

lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng 

của công chức, người lao động và doanh nghiệp. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh, cải cách hành chính; xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản chỉ 

đạo cải cách hành chính của tỉnh; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính 

đang có hiệu lực thi hành niêm yết công khai tại trụ sở và trang thông tin điện tử 

để tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp thực hiện. 
 

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 400-

QĐ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế 

công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh./. 

 

Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ; 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Webside BQLKKT;  

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

   

 

 

                 Nguyễn Như Trình 
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