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 Ngày 02/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

 Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, 

chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ thực hiện hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-

NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết 

chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 Thực hiện Công văn số 1807-CV/BTGTU, ngày 24/2/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên 

địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, tập trung các nội 

dung chủ yếu sau:  

 1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TU về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 114 -

KH/ĐUK, ngày 16 tháng 12  năm 2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TU, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo" trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt 

sâu sắc, nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận của 

Đảng; tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mục đích, yêu cầu 

của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy sức mạnh và vai trò làm chủ của 

Nhân dân, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia tích 

cực vào các phong trào thi đua yêu nước.  

 2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Kết 



luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 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”. 

Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng 

- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; công tác dân vận chính quyền; vận động 

cán bộ, công chúc, viên chức và người lao động đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực…; đẩy 

mạnh giới thiệu, nhân rộng những điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo” phù hợp với 

đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi 

đua “Dân vận khéo”; giới thiệu, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo”, cách làm mới, hiệu quả.  

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                PHÓ BÍ THƯ 
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