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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân
chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp và ở cơ sở" giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Quyết định số 2674/QĐUBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi
đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” giai đoạn 20212025; Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Huyện ủy Yên
Châu về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 20212015, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ,
đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận
trong giai đoạn hiện nay nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu
quả phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong
cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ
sở giai đoạn 2021-2025”.
- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi

nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ,
công chức cấp xã và người lao động về công tác dân vận, dân chủ nói chung và
phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ
quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở’
nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và
trật tự an toàn xã hội.
- Xây dựng, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo ” để nhân rộng,

phát triển những mô hình tích cực; kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có
thành tích xuất sắc nhằm tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải gắn với thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp
xã và người lao động trong cơ quan hành chính tham gia thường xuyên, có chất
lượng tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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- Phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong
cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ
sở” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn với các phong trào
thi đua, các cuộc vận động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;
phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào
thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở”; “phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính”.
- Những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải đảm bảo tính trung thực,
bền vững, có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng

- Tập thể: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị
trấn; bản, tiểu khu và lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cơ quan trung
ương đóng trên địa bàn huyện.
- Cá nhân: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp
xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, tiểu khu (sau đây gọi chung
là người hoạt động không chuyên trách) và người lao động trong cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ trong
lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện.
2. Nội dung
a) Đối với tập thể:
Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng
cơ quan, đơn vị, địa phương, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với
thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” và chọn lựa các nội dung xây dựng mô hình
dân vận cụ thể để thực hiện với các nội dung cơ bản sau đây:
- Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” tham gia đóng góp xây dựng
các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm nhà văn hóa, đường giao thông nông
thôn,...; tham gia bảo vệ môi trường, "Nói không với rác thải nhựa"', xây dựng
đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, bản sắc
văn hóa dân tộc; xây dựng xã, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị văn hóa.
- Vận động tham gia các phong trào phát triển kinh tế; ứng dụng khoa học –
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; nâng cao chất
lượng hàng hóa, dịch vụ; tổ chức phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo…
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- Vận động xã hội hóa giáo dục, y tế, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm;
xây dựng phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện; xây dựng “xây dựng gia đình
hiếu học”, xây dựng xã hội học tập, vận động học sinh không bỏ học. Tăng cường
nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng
môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo;
phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền.
- Vận động đẩy mạnh xã hội hóa công tác nhân đạo, từ thiện; chăm sóc gia
đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, người cao tuổi, người tàn tật,
nạn nhân chất độc màu da cam.
- Tham gia vận động nhân dân trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng,
di dân, tái định cư khi thực hiện các dự án gặp phải khó khăn, vướng mắc. Giải
quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, người lao động, không
để xảy ra “điểm nóng”; vận động nhân dân cùng tham gia giải quyết những vấn đề
tồn đọng lâu ngày chưa giải quyết được.
- Xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình trong vận động
quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, xây
dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, khu
dân cư không có tệ nạn xã hội. Phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự
quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị.
- Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà
nước giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức cảnh
giác cách mạng, nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật, tham gia giữ
gìn trật tự, an toàn giao thông, không truyền đạo trái pháp luật; tích cực đấu tranh
ngăn chặn ma túy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của thủ trưởng và bộ máy
cơ quan Nhà nước về công tác dân vận; đề xuất các giải pháp cụ thể, đổi mới nội
dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, cơ sở, đơn
vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sâu sát với dân,
giúp nhân dân xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động theo hương ước,
quy ước ở bản, tiểu khu...
- Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn việc
thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng
cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh
bạch trong hoạt động quản lý, điều hành.
- Chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công
bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách
nhiệm với dân”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm
những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí,
gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
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b) Đối với cá nhân
- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên,
doanh nhân, tri thức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người có uy tín trong cộng
đồng dân cư;… trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp và ở cơ sở hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận
khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn
vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” gắn với nâng cao đạo đức, trách
nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt phương châm “trọng
dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.
- Xuất phát từ yêu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm
vụ được giao, cá nhân thường xuyên nghiên cứu để có những sáng kiến hay, cách
làm sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính, trong giải quyết công việc của tổ
chức, công dân nhằm thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong tổ chức đạt hiệu quả cao.
III. THỜI GIA, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Thời gian triển khai
- Phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong
cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ
sở giai đoạn 2021-2025” được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025 được chia
làm 2 đợt.
+ Đợt 1: Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023
+ Đợt 2: Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 10 năm 2025
- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, cơ sở triển khai phong trào thi đua gắn với
nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua khác tổ chức biểu dương, khen thưởng
điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nhằm kịp thời động viên, khích lệ tạo sức lan
tỏa trong cộng đồng.
- Riêng năm 2023 và năm 2025 các cơ quan, đơn vị, cơ sở thực hiện theo chỉ
đạo hướng dẫn của Ban Dân vận huyện ủy, UBND huyện.
2. Chỉ tiêu phấn đấu
- Hằng năm, cấp huyện xây dựng ít nhất 02 mô hình, điển hình "Dân vận khéo"
- Hằng năm các xã chỉ đạo xây dựng ít nhất mỗi xã 01 mô hình, điển hình
"Dân vận khéo".
III. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí khen thưởng
a) Đối với tập thể:
- Có văn bản chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Phong trào thi đua “Dân vận khéo
gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.
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- Có nhiều mô hình và điển hình “Dân vân khéo” tiêu biểu đạt hiệu quả
thiết thực về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống
chính trị.
- Vận động được đông đảo tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia
xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là những mô hình chỉ đạo điểm.
- Thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; nội bộ đoàn kết; cơ quan, đơn vị,
cộng đồng dân cư hòa thuận, giảm tối đa “điểm nóng” về ma túy, trật tự an toàn
xã hội hoặc khiếu kiện…
- Điển hình phải được cấp ghi nhận và có thể nhân rộng mô hình trên phạm
vi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh; có đăng ký mô hình “Dân vận khéo” (Theo
Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ban Dân vận tỉnh
ủy Sơn La hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn
2021-2025) và duy trì phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế
dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp và ở cơ sở” trong 05 năm (2021-2025).
- Có 5 năm liền (2021-2025) hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao;
nếu là bản, tiểu khu phải đạt danh hiệu “bản, tiểu khu văn hóa”
- Đối với những đơn vị thuộc đối tượng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ hàng năm, trong 05 năm (2021-2025) phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
trong đó, có ít nhất 01 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với
khen thưởng sơ kết); có ít nhất 02 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ (đối với khen thưởng tổng kết giai đoạn).
b) Đối với cá nhân:
Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội
viên, doanh nhân, tri thức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người có uy tín
trong cộng đồng dân cư; chức sắc, chức việc trong tôn giáo hoặc quần chúng nhân
dân… phải đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn như sau:
- Tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện
quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp và ở cơ sở”, trực tiếp tuyên truyền, vận động được nhiều đoàn viên,
hội viên, nhân dân hưởng ứng phong trào và tham gia xây dựng, thực hiện mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” ở địa phương, cơ sở.
- Trực tiếp xây dựng được mô hình hoặc là thành viên tích cực, năng động
trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống đạt hiệu
quả; đã được đơn vị, địa phương công nhận và nhân rộng hoặc có thể được nhân ra
diện rộng.
- Điển hình phải được các cấp ghi nhận và có thể nhân rộng mô hình trên
phạm vi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh; có đăng ký mô hình “Dân vận khéo”
(Theo Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ban Dân
vận tỉnh ủy Sơn La và duy trì phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện
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quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp và ở cơ sở” trong 05 năm (2021-2025).
- Đối với cá nhân thuộc đối tượng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
hàng năm, trong 05 năm (2021-2025) phải đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
trong đó, có ít nhất 01 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với
khen thưởng sơ kết); có ít nhất 02 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ (đối với khen thưởng tổng kết giai đoạn).
- Gia đình của cá nhân tiêu biểu có 5 năm liền (2021-2025) đạt Danh hiệu
“Gia đình văn hóa”.
2. Hình thức, số lượng khen thưởng
a) Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện
- Trên cơ sở kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận
khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn
vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” của các phòng, ban, các cơ quan,
đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn và các lực lượng vũ trang,
các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện, Phòng Nội vụ (cơ quan thường
trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện) xem xét trình UBND huyện
tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn.
b) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn: xét tặng hàng năm.
Tiêu chuẩn, chỉ tiêu khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã
quyết định theo thẩm quyền.
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
-Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu quy
định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nêu rõ kết
quả đạt được trên từng tiêu chí đã được hướng dẫn).
4. Thời gian đề nghị khen thưởng
Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện khi có kế hoạch sơ kết,
tổng kết.
5. Kinh phí khen thưởng
a) Mức khen thưởng thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Kinh phí: từ nguồn kinh phí khen thưởng giao hàng năm của huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã,
thị trấn và các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cơ quan trung ương đóng
trên địa bàn huyện, căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch
của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phát động và tổ chức triển
khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân
chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp
và ở cơ sở” một cách thiết thực và đạt kết quả cao nhất. Hàng năm, tiến hành sơ
kết, đánh giá phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ
trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vi sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và
ở cơ sở”, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu
biểu xuất sắc theo quy định.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận, dân chủ; mở
các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng, bám sát cơ sở,
nhằm tuyên truyền, cổ vũ các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận
khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở”; kịp thời phát hiện biểu dương,
nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, cách làm sáng tạo, các điển
hình tiên tiến trong phong trào thi đua.
3. Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận huyện ủy và các cơ quan, đơn vị
có liên quan xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan
hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở” trình
Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc, tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện uỷ;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TĐKT 05 bản.
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