
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

                         * 

               Số        -KH/HU 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

    Ninh Phước, ngày        tháng  11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng đẩy mạnh thực hiện  

phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025  

và những năm tiếp theo 

----- 

                                          

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào 

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

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Cấp uỷ Đảng và cả hệ 

thống chính trị huyện về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở quan 

trọng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, 

tổ chức thực hiện tốt phong trào và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao, tạo sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp 

phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu 

Các Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

hằng năm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đẩy mạnh thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên và sâu rộng; chú 

trọng xây dựng các mô hình có tính bền vững, có sức lan toả trong cộng đồng; qua 

đó kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

II. Nội dung 

1. Các Cấp ủy, tổ chức Đảng 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” là tập trung giải quyết những việc khó, những việc mới nảy sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện chủ trương của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
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hội có liên quan đến quyền lợi và tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; 

phát huy sức mạnh và vai trò làm chủ của Nhân dân, vận động Nhân dân 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 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”. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân 

vận khéo”, hướng mạnh về cơ sở, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các 

lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dụng hệ 

thống chính trị; công tác dân vận chính quyền; vận động Nhân dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 

xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, tiêu cực, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; tạo việc làm, giảm nghèo, phấn 

đấu có nhiều điển hình, mô hình làm kinh tế giỏi, nhiều gương người tốt, việc 

tốt...; 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, địa phương. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và đánh giá công nhận 

các điển hình “Dân vận khéo” theo từng cấp. Kịp thời tham mưu Cấp ủy sơ kết, 

tổng kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó 

coi trọng giới thiệu những điển hình tập thể, cá nhân tích cực, sáng tạo đạt hiệu quả 

trong “Dân vận khéo”; đúc kết kinh nghiệm chỉ đạo và xây dựng của từng ngành, 

địa phương.  

3. Hội đồng nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giám sát các cơ quan, 

địa phương giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc trong hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật, tiếp xúc cử tri, tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. 

4. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả 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. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức có trách nhiệm tham gia và đạt hiệu quả thiết thực trong thực thi công vụ 

mang lại sự hài lòng cho Nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức. Hằng năm, đưa 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa 

phương để phát động thực hiện. 

5. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện lãnh đạo, chỉ đạo việc 

xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết, nhân 

rộng các mô hình “Dân vận khéo” theo chức năng, nhiệm vụ; đa dạng hoá các hình 

thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phát huy vai trò của 

các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc để vận động Nhân dân tuân thủ 
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pháp luật, giáo lý, giáo luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng hành với sự 

phát triển của đất nước, địa phương. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các 

cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, huyện phát động gắn với thực hiện phong 

trào thi đua “Dân vận khéo”.  

6. Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả 

chương trình phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị 

- xã hội huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực 

hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 

Nhân dân vững mạnh. 

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp ở đơn vị, địa phương. Chỉ đạo tổ chức 

đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và nhân rộng khi mang 

lại hiệu quả thiết thực; tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng mô 

hình, điển hình tiêu biểu; giới thiệu, lựa chọn các mô hình hiệu quả, các mô hình 

mới phát sinh trong Nhân dân cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận 

Huyện ủy) để xây dựng, phổ biến nhân rộng trên địa bàn. 

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kịp thời 

đưa tin, bài viết phản ánh các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cách làm mới, 

hiệu quả. Tuyên truyền giới thiệu, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.  

3. Giao Ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí xây dựng, đánh giá mô hình, điển hình 

trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện nội dung kế hoạch này; định kỳ báo cáo, tham mưu đề xuất Ban 

Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận:                   
- Thường trực Tỉnh ủy,   
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                           

- Thường trực Huyện ủy, 

- HĐND, UBND huyện, 

- Các Ban Đảng huyện,   

- Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

- Công an, Quân sự huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.      

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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