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KẾ HOẠCH
xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” triển khai thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/HU,
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tại xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2022 - 2025

----I. KHÁI QUÁT CHUNG
Công tác xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô nhận được
sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện; sự
hướng dẫn giúp đỡ tích cực của các cơ quan chuyên môn từ Trung ương đến tỉnh.
Đồng thời, có sự tham gia phối hợp triển khai tích cực của các cơ quan, đơn vị
chuyên môn của huyện; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở
vật chất cho phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô gắn với bảo tồn, phát huy
giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày trên địa bàn và xây dựng xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08NQ/HU ngày 08/7/2019 của Huyện uỷ Bảo Yên về phát triển du lịch cộng đồng xã
Nghĩa Đô giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án số 05-ĐA/HU
ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ Bảo Yên về Phát triển du lịch tâm linh và du lịch
cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên
địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025 đã đạt được những kết quả nhất định
và được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, trong quá trình
triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, Đề án số 05-ĐA/HU vẫn còn nhiều
khó khăn, vướng mắc, đặc biệt vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch cộng
đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống chưa được khơi dậy,
phát huy hiệu quả, cụ thể như:
(1) Một bộ phận người dân địa phương còn chưa nhận thức rõ về lợi ích, ý
nghĩa trong công tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn; tính tự giác chưa
cao, từ đó chưa thực sự tham gia tích cực vào các chương trình, kế hoạch của các
cấp, địa phương đề ra.
(2) Người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị to lớn của văn hóa dân
tộc để chung tay bảo tồn, lưu trữ, phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng:
Hệ thống tư liệu, di sản về văn hóa dân tộc Tày xã Nghĩa Đô chủ yếu do lớp người
cao tuổi sưu tầm, chưa được đầu tư cơ sở vật chất lưu trữ, trưng bày để nhiều
người được thăm quan, tìm hiểu; người dân vẫn chưa thay đổi được tập quán sản
xuất nhỏ lẻ để tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trước tác

động của kinh tế thị trường, đô thị hóa nhà sàn truyền thống, trang phục truyền
thống, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian,... đang dần dần bị mai một (nhiều hộ
dân muốn thay các ngôi nhà sàn thành những ngôi nhà xây, lợp ngói; nhiều người
dân, nhất là các bạn trẻ có xu hướng “ngại” mặc trang phục của dân tộc mình
trong sinh hoạt hàng ngày, trong các lễ hội, không muốn chơi các trò chơi dân
gian, hát các làn điệu dân tộc; ẩm thực địa phương dần bị lãng quên); Câu lạc bộ
Văn hóa dân gian, Câu lạc bộ Hát then xã Nghĩa Đô, Hợp tác xã mây tre đan xã
Nghĩa Đô dù đã được thành lập và đi vào hoạt động nhưng người dân tham gia còn
ít (mỗi CLB có hơn 30 hội viên; HTX mây tre đan có 15 thành viên), hoạt động
chưa thường xuyên, chủ yếu hoạt động khi có lễ hội, sự kiện,...
(3) Số lượng các hộ dân đăng ký kinh doanh dịch vụ Homestay chưa nhiều,
chưa bền vững; một số hộ còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước,
sau khi đăng ký kinh doanh dịch vụ Homestay chưa thực hiện đảm bảo các nội
dung theo yêu cầu đặt ra.
(4) Sự tham gia của người dân vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nhằm
cải tạo cảnh quan tại các điểm du lịch trên địa bàn chưa được phát huy rõ nét: số
lượng, chiều dài đường hoa chưa đáp ứng yêu cầu; việc mở rộng các tuyến đường
vào thôn bản còn chậm do một số hộ dân chưa sẵn sàng hiến đất; số lượng các
thùng đựng rác được đan bằng chất liệu “thân thiện môi trường” chưa phổ biến và
nhân rộng ở các thôn bản,…
Trước thực trạng trên, Huyện ủy Bảo Yên ban hành Kế hoạch xây dựng Mô
hình “Dân vận khéo” triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, Đề án 05ĐA/HU của Huyện ủy Bảo Yên tại xã Nghĩa Đô, cụ thể như sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, vận động thông
qua các mô hình dân vận khéo; huy động sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành
đoàn thể từ huyện đến xã, sự tham gia của đông đảo Nhân dân tại địa phương trong
thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 08/7/2019 của Huyện uỷ Bảo Yên về phát
triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030,
Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ Bảo Yên về Phát triển du lịch
tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền
thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-2025.
- Tổ chức, thực hiện đồng bộ một số hoạt động “Dân vận khéo” của hệ thống
chính trị góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Đô giải quyết những vướng
mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 15, NQ
08 tại cơ sở, đảm bảo tiến độ trong phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó tập
trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của Đảng
bằng những mô hình cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng, nhân rộng các
mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu,
tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.
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2. Yêu cầu
- Việc thực hiện các nội dung mô hình “Dân vận khéo” triển khai Nghị quyết
08-NQ/HU ngày 08/7/2019, Đề án 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo
Yên tại xã Nghĩa Đô phải thiết thực, hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia
của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư địa phương.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, vận động người dân nhận thức sâu sắc giá trị văn hóa
truyền thống của dân tộc; chung tay bảo tồn, lưu trữ, phát huy giá trị văn hoá
gắn với phát triển du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Tày xã Nghĩa Đô.
1.1. Hỗ trợ nhân lực, phương tiện thực hiện việc lưu trữ, giữ gìn tài liệu
nghiên cứu, sưu tầm của Nghệ nhân Ma Thanh Sợi:
- Nội dung: Chỉnh trang nhà cửa, tường rào; xây dựng cổng Nhà và một số
hạng mục khác (kệ trưng bày, tủ lưu trữ tài liệu,...) nhà Nghệ nhân Ma Thanh Sợi
theo hướng sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường (tre, gỗ, cọ,...) gắn với
văn hóa truyền thống, tạo điểm đến thăm quan, nghiên cứu văn hóa truyền thống
tại Nhà Nghệ nhân.
- Đơn vị chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.
- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và thông tin
huyện; Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2021; dự kiến hoàn thành trong tháng
04/2022.
1.2. Vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia CLB Văn hóa dân
gian; CLB Hát Then xã Nghĩa Đô; Hợp tác xã mây tre đan xã Nghĩa Đô.
- Nội dung: Mỗi năm vận động được ít nhất 10 hội viên, đoàn viên và Nhân
dân tham gia CLB Văn hóa dân gian và CLB Hát Then xã Nghĩa Đô; Hợp tác xã
mây tre đan xã Nghĩa Đô để được truyền dạy thuật Hát then, đàn tính, tục ngữ,
thành ngữ, truyện kể, truyện viết, truyện cổ tích, truyện cười, kiến trúc nhà sàn
truyền thống hay các trò chơi dân gian, thủ công, các phong tục, tập quán, văn hóa
truyền thống lâu đời, các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, nghề thủ
công truyền thống,… góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
- Đơn vị chủ trì: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban
Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Đảng ủy, UBND xã
Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục.
1.2. Bảo tồn, gìn giữ giống Vịt bầu; xây dựng chuỗi giá trị và phát triển
thương hiệu Vịt bầu Nghĩa Đô
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- Nội dung: Tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện Dự án
Phát triển chuỗi giá trị Vịt bầu xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên góp phần duy trì, phát
triển thương hiệu Vịt bầu trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ
người dân thực hiện chăm sóc đàn vịt theo quy trình kỹ thuật, phát triển và duy trì
tổng đàn, đảm bảo hàng năm cung cấp ra thị trường trên 200.000 con vịt thương
phẩm, trên 50.000 quả trứng; duy trì sản xuất khoảng 250.000 con giống /năm,...
- Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân huyện.
- Đơn vị phối hợp: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Phòng
Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Văn hóa và Thông tin;
Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 và duy trì hằng năm.
2. Tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia đăng ký kinh doanh
dịch vụ Homestay (lưu trú, ăn uống...) tại các điểm du lịch xã Nghĩa Đô và
thực hiện đảm bảo các nội dung theo yêu cầu
- Nội dung:
+ Trong năm 2022, tổ chức tuyên truyền, vận động 35 hộ đã đăng ký kinh
doanh dịch vụ Homestay (đặc biệt 29 hộ mới đăng ký năm 2022) về các nội dung
trong Phương án hoàn thiện các hạng mục vận hành dịch vụ Homestay tại điểm du
lịch của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND xã Nghĩa Đô và Chuyên gia tư
vấn đã phổ biến, để các hộ quyết tâm thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ, chất
lượng các hạng mục công trình, cụ thể các hạng mục như: Cổng nhà; bàn ghế; mẫu
chăn, ga, gối đệm, màn; hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh; chỉnh trang khuân viên,
cảnh quan;…
+ Từ năm 2023, tuyên truyền, vận động các hộ đã đăng ký kinh doanh dịch
vụ Homestay duy trì ổn định; vận động các hộ khác đủ điều kiện đăng ký kinh
doanh dịch vụ Homestay đảm bảo đáp ứng nhu cầu du lịch.
- Đơn vị chủ trì: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban
Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Đảng ủy, UBND xã
Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên đến khi các hộ đảm bảo điều kiện đi
vào hoạt động ổn định.
3. Tuyên truyền, vận động và tham gia cùng Nhân dân xây dựng cơ sở hạ
tầng du lịch nhằm cải tạo cảnh quan tại các điểm du lịch xã Nghĩa Đô
3.1. Xây dựng 03 “Cổng chào du lịch cộng đồng” vào các bản trung tâm
của xã Nghĩa Đô theo hướng Cổng kết hợp là điểm Chekin tại bản Kem, bản Nậm
Cằm, bản Nà Luông:
- Nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đổi đất để
giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện công trình; vận động nguồn xã hội hóa từ
các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức phong phú
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để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công trình; phối hợp với các cơ quan liên
quan và chuyên gia tư vấn xây dựng ý tưởng, thiết kế công trình, triển khai thực
hiện công trình theo hướng bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống, vật liệu thân
thiện với môi trường kết hợp là điểm Chekin.
- Đơn vị chủ trì: Huyện đoàn.
- Đơn vị phối hợp: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Ban Chỉ
huy quân sự huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện; UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022, dự kiến hoàn thành trong tháng
04/2022.
3.2. Tuyên truyền, vận động và tham gia cùng hội viên, đoàn viên và Nhân
dân xây dựng các tuyến đường hoa gắn với việc vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh
quan du lịch.
- Nội dung:
+ Triển khai thực hiện tuyến đường hoa phụ nữ năm 2022 có chiều dài 03km
dọc Quốc lộ 279 (từ địa phận giáp ranh xã Vĩnh Yên đến trụ sở UBND xã Nghĩa
Đô): Vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, hội viên bằng nhiều hình
thức phong phú; tạo mặt bằng, san, đánh đất, xây bồn, trồng mới tuyến đường hoa
hai bên lề đường đảm bảo phù hợp, đúng quy định.
+ Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân trồng hoa, hàng
rào cây xanh dọc các tuyến đường thôn bản và khu vực cổng nhà đảm bảo phù hợp,
đúng quy định; làm ít nhất 10 thùng đựng rác bằng chất liệu “thân thiện môi
trường” ở mỗi thôn bản theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,
UBND xã Nghĩa Đô và chuyên gia tư vấn.
- Đơn vị chủ trì: Hội LHPN huyện.
- Đơn vị phối hợp: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Ban Dân
vận Huyện ủy; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2022 đến khi hoàn thành các tuyến.
Riêng tuyến đường hoa phụ nữ năm 2022 dọc QL279 dự kiến hoàn thành trong
tháng 4/2022.
3.3. Hỗ trợ nhân lực trồng và chăm sóc cây Cọ tạo cảnh quan môi trường
tại các điểm nhấn du lịch; mở các đoạn đường tránh xe; chỉnh trang khu vực trung
tâm xã.
- Nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến cây, hiến đất,
đổi đất để giải phóng mặt bằng; huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng
Nhân dân trồng 40 cây Cọ dọc hai bên đường vào nhà văn hóa bản Mường Kem;
mở 10 đoạn đường tránh xe tại các tuyến đường giao thông thôn bản vào các điểm
du lịch đã có mặt bằng; vệ sinh, cải tạo cảnh quan, cải tạo mặt nền sân, lát gạch vỉa
hè,... khu vực Sân vận động bản Nà Đình phục vụ cho các hoạt động trong thời
gian diễn ra Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ nhất - năm 2022.
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- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2022, hoàn thành trong tháng 4/2022.
3.4. Hỗ trợ nhân lực mở rộng đường và tạo cảnh quan các tuyến đường giao
thông vào Nhà văn hóa bản Thâm mạ
- Nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đổi đất để
giải phóng mặt bằng; huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng Nhân dân
mở rộng tuyến đường vào Nhà văn hóa bản Thâm Mạ: chiều dài 300m, mỗi bên
mở rộng 01m, trồng cây (hoa) tạo cảnh quan.
- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ huy quân sự huyện.
- Đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân vận Huyện ủy
- Chủ trì tham mưu cho Thường trực Huyện ủy thực hiện đảm bảo các bước
xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” triển khai Nghị quyết 08-NQ/HU ngày
08/7/2019, Đề án 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên tại xã Nghĩa
Đô: Khảo sát, chọn địa bàn, nội dung đăng ký xây dựng mô hình; chỉ đạo thực hiện
mô hình; kiểm tra, đánh giá mô hình; công nhận mô hình “Dân vận khéo”.
- Đầu mối, điều phối các hoạt động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; theo
dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch,
định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Huyện ủy.
- Đối với các nội dung là cơ quan chủ trì thực hiện: Chủ động xây dựng kế
hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung và thời gian.
- Đối với các nội dung là cơ quan phối hợp thực hiện: Huy động lực lượng
cán bộ của đơn vị thường xuyên tham gia các nội dung xây dựng mô hình tại xã
Nghĩa Đô.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hoạt động dân
vận nằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và Nhân dân; tạo sự đồng thuận thực hiện và nhân rộng mô hình; tiếp tục phát
động, hướng dẫn, triển khai xây dựng các mô hình mới “Dân vận khéo” trong hệ
thống chính trị.
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện
Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 08/7/2019 của Huyện uỷ Bảo Yên về phát triển du
lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án
số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện uỷ Bảo Yên về Phát triển du lịch tâm
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linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống
các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025 và các hoạt động
dân vận khéo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử
huyện; Bản tin nội bộ hằng quý…
- Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã
hội huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực
hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhằm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo
tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày xã Nghĩa Đô.
3. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Đối với các nội dung là cơ quan chủ trì thực hiện: Chủ động xây dựng kế
hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung và thời gian.
- Đối với các nội dung là cơ quan phối hợp thực hiện: Huy động lực lượng
cán bộ của đơn vị tham gia các nội dung xây dựng mô hình tại xã Nghĩa Đô.
- Chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình “Dân vận
khéo” triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, Đề án 05-ĐA/HU của Huyện ủy
Bảo Yên tại xã Nghĩa Đô đạt hiệu quả.
- Tích cực tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và Nhân dân về nội
dung, kết quả của việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cũng như mục đích, ý
nghĩa lớn lao của việc phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô.
- Thường xuyên cập nhật các hoạt động xây dựng mô hình trên các phương
tiện thông tin; trên cổng thông tin điện tử của huyện; fanpage của ngành dọc từ
huyện đến cơ sở để đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết và tích
cực tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa, nhân rộng mô hình.
4. Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Đối với các nội dung là cơ quan chủ trì thực hiện: Chủ động phối hợp với
Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô chuẩn bị các điều kiện để tổ
chức thành công các hoạt động thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; Huy động lực
lượng tham gia thường xuyên cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương
thực hiện đảm bảo các nội dung trong kế hoạch.
- Đối với các nội dung là cơ quan phối hợp thực hiện: Huy động lực lượng
cán bộ, chiến sĩ tham gia các nội dung xây dựng mô hình tại xã Nghĩa Đô.
- Tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về
mục đích, nội dung, kết quả của việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại xã
Nghĩa Đô và tiếp tục phát động, triển khai xây dựng các mô hình mới “Dân vận
khéo” tại các địa phương trong huyện.
5. Trung tâm VH, TT-TT huyện:
- Tuyên truyền về Kế hoạch xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” triển khai
Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 08/7/2019, Đề án 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của
Huyện ủy Bảo Yên tại xã Nghĩa Đô.
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- Cử phóng viên tham gia ghi hình, đưa tin đầy đủ các nội dung trong kế
hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo”tại xã Nghĩa Đô theo đề nghị của các cơ
quan chủ trì.
6. Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đô
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của huyện, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ
chức thực hiện ở cơ sở (vận động người dân hiến đất, hiến cây; huy động các
nguồn lực đảm bảo vị trí, vật liệu để thực hiện các nội dung,...).
lượng.

- Huy động lực lượng cán bộ, Nhân dân tham gia các hoạt động đảm bảo số

- Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các hoạt động dân vận trên các
phương tiện thông tin: Hệ thống loa phát thanh, fanpage, nhóm zalo của xã, đoàn thể
cơ sở,… để đông đảo Nhân dân được biết và tích cực tham gia hưởng ứng, nhân
rộng mô hình.
Trên đây là kế hoạch xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” triển khai thực hiện
Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 08/7/2019, Đề án 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của
Huyện ủy Bảo Yên tại xã Nghĩa Đô. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo),
- TT HU, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các CQTMGV Huyện ủy,
- MTTQ và các Tổ chức CT-XH huyện,
- Ban chỉ huy quân sự huyện,
- TT Văn hóa, TT - TT huyện,
- Các cơ quan, ban ngành huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu: VTHU.

Nguyễn Anh Chuyên
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