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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/BDVTU ngày 23/11/2021 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 

- 2025; Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 13/12/2021 của Huyện ủy Chi Lăng về thực 

hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. 

Để triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 

2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Cụ thể hóa các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng 

bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2023; tăng cường và đổi mới sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững 

chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. Tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân “Phát huy ý 

chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ 

sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, tác động tích cực của phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong 

công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từ đó tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” trong các cấp, các cơ quan, đơn vị; xác định phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” là một nội dung trong phong trào thi đua yêu nước của hệ thống 

chính trị. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo” theo hướng cụ thể, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; lập thành tích chào mừng 

các ngày lễ lớn trong năm và tổ chức các phòng trào thi đua yêu nước. 

2. Yêu cầu: 

- Việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải đảm bảo các 

yêu cầu: “Chủ trương phù hợp, vận động chuyên sâu, cán bộ đi đầu, Nhân dân 

đồng thuận”. 
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- Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải được cá nhân, tập thể đăng 

ký thực hiện, tổ chức thường xuyên, sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Việc đánh giá, công nhận các mô hình tại các cấp ủy phải khách quan, dân 

chủ, đúng đối tượng, tiêu chí; đủ sức lan tỏa, trở thành hình mẫu có thể áp dụng ở 

nhiều địa bàn, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội công nhận và lan tỏa để tiếp tục nhân rộng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận, trọng tâm là 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 

43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết 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; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị 

về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các văn bản của 

Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền, 

công tác dân tộc, tôn giáo…; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc 

biệt là tuyên truyền, thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch 

Hồ chí Minh về công tác dân vận, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” 

trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở đơn 

vị, cơ sở triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 

trong năm 2023; trên cơ sở chức năng và căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể đề ra những 

nội dung thi đua thích hợp, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển 

hình “Dân vận khéo” vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới, việc khó ở cơ sở 

mà cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị đang tập trung tổ chức chỉ đạo thực 

hiện trên các lĩnh vực, cụ thể: 

2.1. Trong củng cố và xây dựng hệ thống chính trị 

Khéo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Vận động Nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trực 

tiếp, dân chủ đại diện. Khéo vận động cá nhân, tổ chức tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; vận 

động và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. 

Khéo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 

đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên 

môn thuộc từng lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính 
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quyền, trong tham gia cải cách hành chính, đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ, 

xây dựng “Chính quyền thân thiện”… 

2.2. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

Khéo trong vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia lao động sản 

xuất, kinh doanh, khai thác, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát 

triển kinh tế, tập trung chủ yếu vào kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại, doanh 

nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác,...; sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất lượng hàng 

hóa, sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, liên kết, hỗ trợ tiêu 

thụ, phát triển thị trường, bảo vệ môi trường. 

Khéo trong tham gia thực hiện các bước giải phóng mặt bằng để triển khai các 

công trình, dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, đô thị văn minh; thi đua làm giàu, giảm nghèo bền vững, giải quyết 

việc làm,... nâng cao thu nhập và đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. 

2.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Khéo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; 

xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, khu dân cư văn hóa; xây dựng và thực hiện các 

quy ước, hương ước, các quy chế, nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân 

cư; thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội, 

đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh... 

Gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; tổ chức và duy trì các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư… 

Khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hướng nghiệp, 

dạy nghề, tạo việc làm; vận động chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng 

đồng dân cư phát huy vai trò, uy tín trong tham gia hòa giải ở cơ sở. 

2.4. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng 

Khéo vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức tham gia bảo vệ an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo 

an toàn giao thông; xây dựng khu dân cư bình yên, mô hình thôn, khu phố,  cơ 

quan, đơn vị đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Làm tốt công tác hòa giải, giải 

quyết các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, phức tạp ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại, 

khiếu kiện đông người, vượt cấp... 

Khéo trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang, xây dựng mô 

hình lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, hành quân dã 

ngoại, huấn luyện chiến đấu kết hợp làm công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách 

hậu phương quân đội; vận động Nhân dân tuyên truyền cho con em tự nguyện 

tham gia khám, tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm... 

3. Duy trì, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng các mô hình đang xây 

dựng; tổ chức lựa chọn nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu 

biểu đã được cấp cơ sở, cấp huyện công nhận trong năm 2022. Tổ chức trao đổi, 

học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện 
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phong trào, tạo sức lan tỏa và tác động tích cực của phong trào thi đua “Dân vận 

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

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC CÔNG NHẬN MÔ HÌNH 

1. Đối tượng 

- Tập thể: Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, phòng, ban, 

đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang… và các đơn vị dưới cơ sở: Các chi bộ, chi 

đoàn, chi hội, tổ dân cư, thôn, khu phố, tổ tự quản, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ đội 

công tác, đội sản xuất… 

- Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên của 

các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng… Cán bộ, chiến sỹ các lực 

lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công nhân, người lao động đang lao động sản xuất, 

kinh doanh; các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

(Tập thể, cá nhân được công nhận là điển hình “Dân vận khéo” đảm bảo 

các tiêu chí cụ thể được ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

2. Nguyên tắc công nhận mô hình 

- Có đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. 

- Công khai, dân chủ trong bình chọn. 

- Đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của mô hình điển hình và được cấp uỷ, chính 

quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể... công nhận. 

- Cách làm sáng tạo, hiệu quả, trở thành một hình mẫu, có sức lan toả trên 

địa bàn, lĩnh vực hoạt động chuyên môn. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu phấn đấu 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Mỗi đơn vị chỉ đạo 

trong năm 2023 xây dựng được ít nhất 01 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. 

- Đảng ủy: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Khối cơ quan Nội 

chính, Khối cơ quan Kinh tế, Khối cơ quan Văn hóa - xã hội chỉ đạo triển khai thực 

hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2023. 

Đối với các chi bộ đã được công nhận, chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện và tuyên 

truyền nhân rộng các mô hình hoặc tiếp tục đăng ký thực hiện mới các mô hình, 

điển hình “Dân vận khéo” trong năm 2023; đối với các chi bộ chưa xây dựng mô 

hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lựa chọn 

nội dung đăng ký thực hiện trong năm 2023 hoặc trong giai đoạn từ nay đến năm 

2025; phấn đấu mỗi Đảng ủy trong năm 2023 có ít nhất 01 mô hình, điển hình 

“Dân vận khéo” được cấp huyện công nhận. 

- Đảng ủy các xã, thị trấn: Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng cấp, các đơn vị 

trực thuộc trong năm 2023 đăng ký với Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 

05 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở trở lên; tổ chức đánh giá, công 

nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở triển khai có hiệu quả đã 
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đăng ký trong năm được từ 50% số mô hình đã đăng ký. 

2. Thời gian thực hiện 

- Các đơn vị đăng ký, tổng hợp danh sách các mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo” của tập thể, cá nhân đăng ký hoặc được cấp ủy cùng cấp chỉ đạo thực hiện 

gửi về Ban Dân vận Huyện ủy trước ngày 25/02/2023.  

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy) trước ngày 

25/10/2023. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Dân vận Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; 

xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá, 

công nhận đối với các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện; tham mưu 

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu biểu dương, khen thưởng các 

mô hình, điển hình “Dân vận khéo” triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa, nhân 

rộng và các đơn vị, cá nhân tham mưu triển khai tốt Phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” giai đoạn 2021 - 2025 trong đợt sơ kết. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường đăng tải các tin 

bài, phát các bản tin phát thanh huyện về phong trào thi đua “Dân vận khéo” của 

cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện phong trào, 

những mô hình hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các 

lĩnh vực… 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các  chi, 

đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ căn cứ Kế hoạch này nghiên cứu, cụ thể hoá thành kế 

hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân 

vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp uỷ, 

chính quyền, cơ quan, đơn vị và hướng dẫn cơ sở để triển khai thực hiện. 

3. Đảng ủy: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Khối cơ quan Nội 

chính, Khối cơ quan Kinh tế, Khối cơ quan Văn hóa - xã hội; các Chi bộ trực thuộc 

tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 2023; chỉ đạo các 

đơn vị đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện năm 2023 

và giai đoạn 2021-2025, tổng hợp gửi hồ sơ đăng ký về gửi Ban Thường vụ Huyện 

ủy (qua Ban Dân vận Huyện uỷ) đúng thời gian quy định. 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn: Tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trong năm 2023; tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá, công nhận, khen 

thưởng, đề xuất khen thưởng các mô hình, điển hình hoạt động có hiệu quả, có sức 

lan tỏa để nhân rộng trong hệ thống, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ 

và Nhân dân. Tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận 

khéo” cấp cơ sở năm 2023 theo biểu đính kèm kế hoạch gửi Ban Dân vận Huyện 
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ủy tổng hợp đúng quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023; Đề nghị các cơ quan chuyên trách 

tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, các 

chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai, 

nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Dân vận Huyện ủy để nghiên cứu, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (BC), 

- Thường trực Huyện ủy,   

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện,        

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, 
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện, 

- Trung tâm VH, TT và TT huyện (PHTT), 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Long Văn Nhân 
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