
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI 

HUYỆN ỦY VĨNH CỬU 

* 

Số  122  -KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Vĩnh Cửu, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy  

và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân  

trong khu dân cư Tín Khải về nhu cầu sử dụng nước sạch 
----- 

 

Căn cứ Quyết định số 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Đồng Nai ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy 

đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với Nhân dân. 

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí 

Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trong 

khu dân cư Tín Khải về nhu cầu sử dụng nước sạch, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân 

dân làm chủ. Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu 

lực quản lý, điều hành của Nhà nước.  

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; giải thích cho nhân dân nhận thức về đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; những thuận lợi, 

khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành để nhân dân hiểu, đồng thuận, 

chia sẻ, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, đồng thuận xã 

hội và khối đại đoàn kết toàn dân. 

- Thông qua đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó 

kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân 

quan tâm. 

2. Yêu cầu 

- Việc đối thoại trực tiếp phải tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đồng thời, đề cao trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

- Đối thoại trực tiếp được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thẳng thắn với 

tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. 
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- Không lợi dụng đối thoại để xuyên tạc các quy định của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước hoặc đưa ra những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng 

đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

ĐỐI THOẠI: 

1. Nội dung:  

Hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện tập trung vào các nội dung liên quan như: Nhu cầu sử dụng nước sạch tập trung 

của các hộ dân trong khu vực; điều kiện, khả năng cung cấp nước sạch của Công ty 

Cổ phần Cấp nước Đồng Nai; trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tín Khải trong việc 

thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến việc cung cấp nước 

sạch trong khu dân cư.  

2. Thành phần dự hội nghị: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - 

đồng chủ trì hội nghị và trực tiếp đối thoại. 

- Thành phần mời tham dự gồm: 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng. 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

+ Các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

+ Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy. 

+ Lãnh đạo UB MTTQVN huyện và các tổ chức CT-XH huyện. 

+ Các đ/c UV.BTV Huyện ủy, HUV phụ trách Đảng bộ xã Thạnh Phú, xã Tân 

Bình. 

+ Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện: Văn phòng 

HĐND-UBND, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên & Môi trường; 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện. 

+ Đại biểu cấp xã: Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo 

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội xã Thạnh Phú và xã 

Tân Bình. 

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. 

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Khải. 

+ Các hộ dân trong Khu dân cư Tín khải (dự kiến 150 người). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 12 năm 2022 hoặc quý I/2023 (có thư mời 

riêng). 

- Địa điểm: Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Thạnh Phú. 
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4. Hình thức: Đối thoại trực tiếp theo 02 hình thức: 

- Đại biểu phát biểu ý kiến trực tiếp tại buổi đối thoại. 

- Đại biểu ghi nội dung câu hỏi kiến nghị gửi lại cho Văn phòng Huyện ủy, 

Văn phòng HĐND–UBND huyện tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền trả lời các 

kiến nghị, đề xuất. 

5. Chương trình hội nghị đối thoại: 

5.1. Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông 

qua chương trình của buổi đối thoại. 

5.2. Đ/c Bí thư Huyện ủy nêu mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu của buổi đối 

thoại. 

5.3. UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đầu tư hạ tầng trong khu 

dân cư Tín Khải. Nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân, các khó khăn vướng 

mắc trong quá trình sử dụng nước sạch của các hộ dân. 

5.4. Các đại biểu phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung, thời gian đã đăng ký. 

5.5. Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các 

phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai; 

Công ty Cổ phần Tín Khải giải trình các ý kiến theo nhiệm vụ, thẩm quyền của từng 

cơ quan. 

5.6. Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời các đề xuất, kiến nghị theo 

chỉ đạo của Chủ tọa hội nghị. 

5.7. Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Chủ tịch UBND huyện giải thích, trao đổi, ghi 

nhận các ý kiến, kiến nghị. 

5.8. Đ/c Bí thư Huyện ủy kết luận buổi đối thoại. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. UBND huyện: 

Xây dựng báo cáo liên quan đến hiện trạng sử dụng nước sạch của các hộ dân, 

hiện trạng tuyến ống cấp nước Khu dân cư Tín Khải. Khả năng cung cấp nước sạch 

của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Rà soát hiện trạng sử dụng nước sạch của 

các hộ dân trong Khu dân cư Tín Khải; Trách nhiệm của Công ty Công ty CP Tín 

Khải trong việc thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến việc 

cung cấp nước sạch trong khu dân cư. Đồng thời, chuẩn bị nội dung trả lời cho người 

dân về các nội dung liên quan. 

Đề nghị gửi báo cáo về Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy 

chậm nhất ngày 30/11/2022). 

- Chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT huyện cử phóng viên ghi hình và đưa tin về 

hội nghị đối thoại. 

+ Trang trí hội trường Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Thạnh Phú: Khẩu hiệu (In 

Hamlet) 
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HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 

GIỮA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VÀ ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH 

UBND HUYỆN VỚI NHÂN DÂN TRONG KHU DÂN CƯ TÍN KHẢI  

VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH 

 

- Chỉ đạo phòng Văn hoá – TT, Trung tâm Văn hoá – TT – TT tổ chức công tác 

thông tin, tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của hội nghị; công khai Kế 

hoạch này trên trang điện tử của huyện. 

2. Văn phòng Huyện ủy  

- Xây dựng Chương trình buổi đối thoại; dẫn chương trình hội nghị đối thoại. 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ 

tịch UBND huyện trong buổi đối thoại. 

- Phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú chuẩn bị cơ sở vật 

chất, địa điểm tổ chức đối thoại đảm bảo tạo không khí thân mật, gần gũi. Đồng thời, 

chuẩn bị kinh phí phục vụ hội nghị.  

- Cử 01 chuyên viên làm thư ký cho hội nghị đối thoại. 

- Tham mưu Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy sau buổi đối 

thoại. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Chuẩn bị nội dung tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch 

UBND huyện trong buổi đối thoại. 

- Cử 01 chuyên viên làm thư ký cho hội nghị đối thoại. 

- Phối hợp cùng Văn phòng Huyện ủy tham mưu Thông báo kết luận của đ/c Bí 

thư Huyện ủy sau buổi đối thoại. 

4. Ban Dân vận Huyện ủy: 

- Chủ trì phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thạnh Phú, xã Tân Bình tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của nhân dân trong khu dân Tín Khải trước khi diễn ra đối thoại. Tổng 

hợp nội dung phản ánh, ý kiến của nhân dân gửi UBND huyện trước ngày 

25/11/2022 để chuẩn bị nội dung trả lời cho người dân. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan liên quan 

và Đảng ủy xã Thạnh Phú và xã Tân Bình nắm chắc tình hình, tâm trạng nhân dân, dư 

luận xã hội; phản ánh các vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân 

dân; dự báo và xử lý các tình huống có thể xảy ra để việc đối thoại trực tiếp đạt được 

mục đích đề ra. 
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5. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công an huyện: Xây dựng kế hoạch, phương án 

bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự cho hội nghị. 

6. Điện lực Trị An: Đảm bảo nguồn điện phục vụ trong suốt quá trình diễn ra 

buổi đối thoại; đồng thời, cử 01 cán bộ thường trực tại buổi đối thoại để xử lý kịp thời 

những sự cố về điện. 

7. Đảng ủy, UBND xã Thạnh Phú và xã Tân Bình: 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ dân đang sinh sống trong khu dân cư Tín 

Khải. Tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong khu 

vực liên quan đến nhu cầu sử dụng nước sạch để báo cáo, đề xuất Huyện ủy, UBND 

huyện, các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Báo cáo bằng văn bản gửi về 

Thường trực Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện uỷ) và UBND huyện chậm nhất ngày 

25/11/2022. 

- Mời thành phần của xã và nhân dân trong Khu dân cư Tín Khải tham dự hội 

nghị đối thoại theo nội dung kế hoạch (Xã Thạnh Phú mời đại diện 100 hộ dân, xã 

Tân Bình mời đại diện 50 hộ dân). 

- Đảng ủy xã Thạnh Phú phối hợp với Văn phòng Huyện ủy bố trí địa điểm và 

các điều kiện khác phục vụ buổi đối thoại đạt yêu cầu đề ra. 

8. Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tín 

Khải: 

Cử lãnh đạo, người có thẩm quyền tham dự hội nghị đối thoại. Phối hợp chuẩn 

bị các nội dung liên quan đến việc đầu tư cung cấp nước sạch cho các hộ dân thuộc 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để trao đổi tại hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy 

và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trong khu dân cư Tín Khải 

về nhu cầu sử dụng nước sạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng 

mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Thường trực Huyện ủy và 

UBND huyện (qua Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện) để có ý 

kiến chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự hội nghị, 

- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

- Chuyên viên tổng hợp VPHU, 

- Lưu VPHU. 

Đồng kính gửi: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

[] 

Nguyễn Tấn Phước 

 


