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KẾ HOẠCH
Thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”
trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2022 - 2025
----Thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU, ngày 06/7/2021 của Huyện ủy
Bảo Yên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII;
Căn cứ Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 22/3/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc
thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20222025, Huyện ủy Bảo Yên ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận
khéo” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của
các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện
nay; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "Dân vận
khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Xác định thực hiện công tác dân vận nói chung và Phong trào "Dân vận
khéo" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, do các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện.
3. Phong trào "Dân vận khéo" phải được tiến hành thường xuyên, liên tục,
hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phù hợp
với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Những
mô hình, điển hình trong Phong trào "Dân vận khéo" các cấp phải có tính bền
vững, sức lan toả và khả năng nhân rộng; đồng thời phải bảo đảm tính thiết thực,
tránh phô trương, hình thức.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo” thông qua việc
xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; huy động sự
vào cuộc của tất cả các tổ chức, cá nhân trong thực hiện phong trào; xây dựng
phong trào bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và lan tỏa trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát
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triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối
ngoại, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao sự hài lòng,
chất lượng sống của người dân.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện phổ biến, tuyên truyền
và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng
viên và Nhân dân.
- 100% xã, thị trấn có mô hình “Dân vận khéo” ở tất cả các thôn, tổ dân
phố trên các lĩnh vực, trong đó đối với các xã phải xây dựng được ít nhất 01 mô
hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả cao.
- 100% cơ quan, đơn vị các cấp thực hiện Phong trào và có ít nhất 01 mô
hình có hiệu quả cao.
- 100% mô hình “Dân vận khéo” được rà soát, đánh giá; 100% các mô
hình có hiệu quả cao được nhân rộng.
- Phấn đấu hàng năm đạt từ 90% trở lên người dân và các tổ chức hài
lòng về tinh thần, trách nhiệm, thái độ, thời gian và chất lượng giải quyết các thủ
tục hành chính của cơ quan nhà nước các cấp.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cách thức tổ chức thực hiện
Phong trào “Dân vận khéo” lồng ghép trong các lớp tập huấn về công tác
dân vận
- Nội dung:
+ Phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về
mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình trong các
lĩnh vực và cách thức tổ chức thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”.
+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về mục đích, ý
nghĩa, trách nhiệm, tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình trong các lĩnh vực và
cách thức tổ chức thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”; về kỹ năng định hướng,
tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND huyện; Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội; Trung tâm Chính trị huyện; các hội quần chúng huyện;
các cơ quan, ban, ngành; Đảng ủy - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022, 2023.

2. Xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục về “Dân vận khéo”
trên Bản tin nội bộ của huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện,…
- Nội dung:

+ Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong công
tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; kịp thời tuyên truyền những tấm gương
người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình
trong việc thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”.
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+ Xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục về “ Dân vận khéo”
trong Bản tin nội bộ của huyện, viết tin bài trên Cổng thông tin của huyện, Bản
tin Ban Dân vận tỉnh, báo Lào Cai,...
- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Phòng Văn hóa và Thông
tin huyện; Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện uỷ; các cơ quan, ban,
ngành của huyện, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
3. Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng
- Nội dung:
+ Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình gắn với việc thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao sự hài lòng, chất lượng sống
của người dân.
+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình,
đối tượng để xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn (Ưu
tiên tổ chức thực hiện “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực trọng tâm góp phần
vào thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các
chủ trương, định hướng lớn của huyện). Hàng năm, nhân rộng mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” trên địa bàn, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị ở
địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Cơ quan chủ trì: Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành huyện; Đảng ủy Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện
phong trào tại các đơn vị, địa phương
- Nội dung: Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Kế
hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá kết quả các mô hình, điển
hình so với các tiêu chí quy định, phát hiện kịp thời phương pháp, cách làm mới,
sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào.
- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, ban,
ngành của huyện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
biểu

5. Tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu
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- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Huyện ủy; Phòng Nội vụ (Hội đồng thi
đua - Khen thưởng huyện).
- Thời gian thực hiện:
+ Các chi, đảng bộ: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô
hình, ra quyết định công nhận mô hình dân vận khéo cấp cơ sở, ghi danh các tập
thể, cá nhân điển hình trong phong trào, công bố vào dịp ngày truyền thống công
tác dân vận của Đảng (15/10) hàng năm. Tổng hợp các tập thể, cá nhân điển
hình duy trì liên tục được từ 02 năm trở lên gửi về Huyện uỷ (qua Ban dân vận
Huyện uỷ) xem xét biểu dương, khen thưởng vào dịp sơ, tổng kết cấp huyện.
+ Cấp Huyện: Tháng 10/2023 tổ chức sơ kết (Biểu dương của Ban
Thường vụ Huyện ủy: 15 tập thể, 20 cá nhân; Khen thưởng của Chủ tịch UBND
huyện: 15 tập thể, 25 cá nhân). Tháng 10/2025, tổ chức tổng kết, biểu dương
các mô hình, điển hình trong Phong trào toàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025
(Biểu dương của Ban Thường vụ Huyện ủy: 25 tập thể, 30 cá nhân; Khen
thưởng của Chủ tịch UBND huyện: 20 tập thể, 25 cá nhân).
Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy,
Phòng Nội vụ huyện (Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện) tham mưu hướng
dẫn cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn, khen thưởng.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân vận Huyện uỷ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Thường
trực Huyện ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch, tổ chức
các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền về tổ chức, thực hiện Phong trào.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, kết quả
triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo Huyện ủy theo
quy định.
2. Uỷ ban nhân dân huyện
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch.
3. Các chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và nhiệm vụ chính
trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.
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4. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy
- Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện
Kế hoạch.
Căn cứ nội dung Kế hoạch các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- TT Huyện ủy, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan TMGV Huyện ủy,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành huyện,
- Lưu VPHU.
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