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KẾ HOẠCH 
Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 32-CV/BCĐ ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ban chỉ 

đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” về việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận 

khéo năm 2023, 

Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BCĐ ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ đạo phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” về  hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan về công tác 

dân vận; quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan. 

- Xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức 

năng của cơ quan, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện của 

lãnh đạo cơ quan trong triển khai và thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới. 

- Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, thúc đẩy và 

nâng cao chất lượng công tác quản lý; huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải được tổ chức thường xuyên, sâu 

rộng, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác, gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan; kịp thời biểu dương, xây dựng nhân rộng các tập thể, 

cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.  

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 

25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 

“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình 

hình mới”; Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 05/8/2013 của Ban Thường 
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vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính 

quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 106-QĐ/TU ngày 15/6/2011 của 

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

số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác 

dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Hà nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị của cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

với kết quả thực hiện công tác dân vận, phong trào yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. 

2. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả việc nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, chỉ 

đạo cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt chế độ “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 

với Nhân dân”; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có 

trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân làm, hiểu dân tin”. 

3. Nâng cao chất lượng nội dung, phương thức tuyên truyền vận động cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân chấp hành thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước, phát huy quyền làm chủ các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tuyên truyền vận động cán bộ tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội; 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sông văn hóa, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

4. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ 

thống chính trị vững mạnh; tăng cường đối thoại với nhân dân, thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đổi 

mới phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ 

nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề 

xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
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5. Khảo sát, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tổ chức sơ 

kết, tổng kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, nêu 

gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong thực hiện 

“Dân vận khéo”. 

III. Xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”  

1. Tiêu chí xây dựng 

- Xây dựng điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, 

nội dung của các mô hình hướng vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ 

quan, đơn vị và phù hợp với tình hình thực tế.      

- Việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn với thực tiễn, thu hút đông đảo 

công chức, viên chức và người lao động tham gia thường xuyên, có chất lượng tạo 

động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện 

phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi 

đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến lế lối làm việc, phong trào xây 

dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phong trào từ thiện nhân đạo.  

2. Tập thể điển hình “Dân vận khéo” : Là tập thể các phòng chuyên môn,  

đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Cá nhân điển hình “Dân vận khéo”  

Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại 

Sở Thông tin và Truyền thông có những giải pháp, biện pháp sáng tạo, hiệu quả trong 

công tác vận động nhân dân gắn với nhiệm vụ được phân công, được tập thể bình 

chọn, công nhận. 

4. Nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”  

  Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong 

cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của kế 

hoạch này; tổng hợp gửi báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo quy định. 
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2. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản thường xuyên cập nhật các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh, của Ban Chỉ đạo về phong trào thi đua Dân vận khéo 

trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, viên chức và 

lao động của đơn vị mình./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy ( để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở (để T/h; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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