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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 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” giai đoạn
2021-2025, năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Thực hiện Công văn số 1939/SNV-TĐKD ngày 01/11/2022 của Sở Nội
vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo
kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trên địa bàn huyện nội dung các văn bản:
+ Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy
mạnh thực hiện phong trào thi đua"Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025;
+ Quyết định số 2674/QĐ-UBND 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 22/10/2021 về đẩy mạnh thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 05HD/BDVHU ngày 25/10/2021 của Ban Dân vận huyện ủy về xây dựng mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.
2. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 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” giai đoạn 2021-2025

2.1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phong
trào thi đua
Ngày 02/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số
294/KH-UBND về việc 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. Xác định thực
hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị,
của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện; đồng thời xác định rõ trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai
thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".
BCĐ huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã ban hành kế hoạch
số 06-KH/BCĐ ngày 01/3/2022 về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"
giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 01/3/2022 của BCĐ huyện
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận
khéo" năm 2022.
2.2. Việc xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua,
đăng ký các chỉ tiêu thi đua
Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
đã chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi
đua "Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị;
đăng ký mô hình "Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 theo Hướng dẫn số 05HD/BDVTU ngày 06/10/2021 của Ban Dân vận tỉnh ủy.

2.3. Các biện pháp tổ chức thực hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến
trên địa bàn
- Để phong trào thi đua đạt được kết quả cao, Ủy ban nhân dân huyện đã
thực hiện một số biện pháp sau:
+ Nâng cao trách nhiệm của các người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.
+ Thông qua Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để
tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của người
dân.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực
trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan,
không thực chất.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, động viên cho mọi người
tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu cụ
thể, rõ ràng; khéo léo đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành
động, tuyên truyền sắc bén, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.
+ Thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá
nhân có việc làm tốt, cách làm hay để nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của huyện.
- Các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên địa bàn huyện đã tạo sức lan
tỏa sâu rộng, được nhiều người dân học tập, làm theo. Điển hình là các mô hình
chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả chủ
trương chuyển đổi cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn, tiêu biểu là mô hình

trồng lê Tai nung hộ ông Nguyễn Hương Bồng - bản Cồn Huốt 1, Phan Trung
Sơn - bản Thanh Yên 2 cho thu nhập hàng năm từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng, Cung
cấp cây giống, kỹ thuật chăm sóc cho nhân dân trên địa bàn xã và các xã lân cận
trên 2 vạn cây giống đưa diện tích trồng lê trên địa bàn xã trên 60 ha, năm 2022
đã có 15 ha lê cho sản phẩm sản lượng 30 tấn giá bán bình quân 40.000 đồng/kg;
Mô hình ghép nhãn, trồng xen bí cao sản kết hợp chăn nuôi của hộ ông Trần
Như Kiên, xã Lóng Phiêng có thu nhập hằng năm trên 1 tỷ đồng; Mô hình ghép
nhãn, trồng chuối của hộ ông Nguyễn Văn Binh, bản Hua Đán, xã Tú Nang với
tổng thu hằng năm trên 1,4 tỷ đồng; Mô hình trồng nhãn của ông Nguyễn Đức
Xuân, Bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng tổng thu hằng năm đạt 500 triệu đồng,
tạo việc làm cho từ 3-4 hội viên; Mô hình phát triển cây ăn quả của Hội viên
nông dân bản Hua Đán, xã Tú Nang, với tổng thu hằng năm đạt khoảng 600
triệu đồng, tạo việc làm cho 8 hội viên trên địa bàn; và nhiều mô hình khác đang
trong quá trình triển khai bước đầu cũng mang lại nhiều hiệu quả, giá trị
cao…….Các mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện đã được nhiều bà con, nhân
dân của các xã lân cận học hỏi và áp dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh
tế của địa phương.
2.4. Việc rà soát, đăng ký các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/BDVTU ngày 06/10/2021 của Ban Dân
vận tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 20212025, BCĐ huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã ban hành Hướng dẫn
số 05-HD/BDVHU ngày 25/10/2021 của Ban Dân vận huyện ủy về xây dựng
mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 chỉ đạo các xã, thị trấn
đăng ký mô hình Dân vận khéo năm 2022. BCĐ huyện về thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở đã tổ chức khảo sát các mô hình “Dân vận khéo” của các cơ
quan, đơn vị, cụ thể:
Tổng số mô hình “Dân vận khéo” sau khảo sát: 119 mô hình (tập thể 87
mô hình, cá nhân 32 mô hình), cụ thể:
- Cấp tỉnh 07 mô hình (06 tập thể; 01 cá nhân), trong đó:
+ Lĩnh vực phát triển kinh tế: 6 mô hình.
+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 01 mô hình tập thể.
- Cấp huyện 23 mô hình (18 tập thể; 05 cá nhân), trong đó:
+ Lĩnh vực phát triển kinh tế: 07 mô hình (02 tập thể; 05 cá nhân).
+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 13 mô hình tập thể.
+ Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 03 mô hình tập thể.
- Cấp cơ sở 89 mô hình (63 tập thể; 26 cá nhân), trong đó:
+ Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 17 mô hình (15 tập thể; 02 cá nhân)
+ Lĩnh vực phát triển kinh tế: 31 mô hình (16 tập thể; 15 cá nhân).
+ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 29 mô hình (20 tập thể; 9 cá nhân).

+ Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 12 mô hình tập thể.
2.5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua
Năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND
ngày 27/01/2022 của UBND huyện về ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai
thực hiện công tác cải cách hành chính hoạt động công vụ; công tác dân vận, dân
chủ; công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng năm 2022.
Đến thời điểm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra công
tác dân chủ, dân vận, công tác thi đua - khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau:
- Các xã: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Tương, Ủy ban nhân dân xã Lóng
Phiêng, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Khoi, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sàng, Ủy
ban nhân dân xã Chiềng Đông, Ủy ban nhân dân xã Chiềng On, Ủy ban nhân
dân xã Mường Lựm, Ủy ban nhân dân xã Tú Nang.
- Các trường: Trường Mầm non Sơn Ca, trường THCS Lóng Phiêng,
trường TH Lóng Phiêng A, trường TH Lóng Phiêng B, trường Mầm non Hoa
Ban, trường TH-THCS Đông Bâu, trường PTDTBT THCS Chiềng On, trường
TH Nà Cài, trường TH Chiềng On, trường Mầm non Bình Minh, trường THCS
Chiềng Đông, trường TH Chiềng Đông A, trường TH Chiềng Đông B, trường
Mầm non Sao Mai, trường Tiểu học Tú Nang, trường TH-THCS Tà Làng, trường
THCS Tú Nang.
- Các cơ quan chuyên môn: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,
Thanh tra huyện
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng với nhiều
cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện
một cách đồng bộ, tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa
phương, cơ quan, đơn vị được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng
ứng.
- Phong trào “Dân vận khéo”đã có sức lan tỏa đặc biệt là phong trào xây
dựng nông thôn mới, phong trào lĩnh vực phát triển kinh tế, Phong trào lĩnh vực
Văn hóa - xã hội, phòng trào Quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính
trị…Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên phối hợp và các hội, đoàn thể huyện chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác dân vận ở
cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các tiêu chí, góp phần
phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, kết quả dạt được.
- Việc 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 đã mang lại hiệu quả thiết thực,
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, có trách nhiệm với

nhân dân và với những nhiệm vụ được giao phụ trách; Các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong
các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện
trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối thoại trực tiếp với nhân dân;
phát huy vai trò giám sát của nhân dân.
2. Hạn chế, khuyết điểm
- Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong thực hiện phong trào thi
đua "Dân vận khéo"; việc phát hiện, nhân rộng các điển hình để thúc đẩy phong
trào chưa được thường xuyên.
- Một số Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa thực hiện khảo sát
trước khi đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, dẫn đến một số mô hình đăng ký
chưa thiết thực, tính khả thi không cao.
- Tại một số cơ sở công tác tuyên truyền, đôn đốc thực hiện phong trào thi
đua "Dân vận khéo" chưa thường xuyên; việc tổ chức đánh giá, đề xuất nhân
rộng các mô hình "Dân vận khéo" triển khai còn chậm.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" chưa thường xuyên, sâu sát.
- Việc xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" là một việc khó, liên
quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư,
công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các
thành viên; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cơ quan, đơn vị,
người trực tiếp triển khai thực hiện phải có kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết;
đầu ra cho các sản phẩm mô hình phát triển kinh tế khó khăn; việc xây dựng mô
hình của các đơn vị cơ bản vẫn là vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa được thăm
quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điểm để vận dụng triển khai thực hiện.
- Một số BCĐ huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chưa xác định rõ
nhiệm vụ triển khai thực hiện phòng trào thi đua “dân vận khéo”, còn lùn đẩy cho
khối dân vận xã triển khai, thực hiện.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
1. Về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn
2021-2025
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng
bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua "dân vận khéo", trong đó trọng tâm
là nhân rộng các điển hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân, giữ
vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong
trào thi đua “dân vận khéo”; vận động nhân dân các dân tộc tham gia thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng
- Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công công tác
dân vận, nhất là đội ngũ cán bộ cở sở nhằm đáp ứng yêu cầu công tác vận động
quần chúng trong tình hình mới.
2. Về 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
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về dân vận khéo cho cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở gắn với việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tập trung triển khai các văn bản Trung ương, tỉnh về công tác dân
vận; tìm ra cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận tại địa phương, cơ quan,
đơn vị doanh nghiệp để biểu dương, triển khai nhân rộng.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ
quan hành chính Nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân
dân.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,
thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tiếp tục rà soát đơn
giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính
Nhà nước trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; nhất là đến các đối tượng nhân dân là người
dân tộc thiểu số, vùng sâu biên giới.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Ban Dân vận Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV, A 03 bản.
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