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KẾ HOẠCH
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2017 - 2020
___
Thực hiện Kế hoạch số 711-KH/BDVTW, ngày 08 tháng 3 năm 2017 của
Ban Dân vận Trung ương về viê ̣c tiế p tục đẩy mạnh thực hiê ̣n phong trào thi đua
“Dân vận khéo” năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cu ̣ thể như
sau:
I- Mu ̣c đích, yêu cầ u
1- Tiế p tu ̣c thực hiê ̣n phong trào thi đua “Dân vâ ̣n khéo” giai đoa ̣n 2017 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị; xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân
vận trong tình hình mới và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; từ đó lãnh đạo, chỉ
đạo tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng, nhân
rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong từng cơ quan, đơn vị, địa
phương.
2- Động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao
ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực trong nhân
dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đa ̣i biể u toàn
quố c lầ n thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đa ̣i biể u Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
đề ra.
3- Gắn với tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo
hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân; tăng cường năng lực tập hợp
quần chúng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền
các cấp, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
4- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà
cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những
vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô
hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
II- Nô ̣i dung và biêṇ pháp thực hiêṇ
1- Nô ̣i dung
- Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2016 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”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm
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2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong
cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương
trình hành đô ̣ng thưc̣ hiê ̣n Nghi quyế
t Đa ̣i hô ̣i đa ̣i biể u toàn quố c lầ n thứ XII của
̣
Đảng và Nghi ̣quyế t Đa ̣i hô ̣i Đảng bô ̣ tỉnh lầ n thứ XV về công tác dân vâ ̣n... và
các chỉ thi,̣ kế t luâ ̣n, nghi ̣quyế t khác của Đảng. Đặc biệt cần phát huy tinh thần
“Dân vận khéo” thông qua trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên
trong công tác, trong sinh hoạt để quần chúng nhân dân tin tưởng và noi theo.
- Tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, hướng vào
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình
trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đa ̣i biể u Đảng bộ tỉnh lần thứ
XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở những
địa bàn khó khăn, đặc thù, trong đó quan tâm đến viê ̣c xây dựng các mô hình cụ
thể trên các lĩnh vực của đời số ng xã hô ̣i, từ đó nhân ra diê ̣n rô ̣ng, như: Các mô
hình vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các mô hình về an ninh
trật tự; trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi
trường; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Đặc biệt, có thể hướng đế n
xây dựng những mô hình tốt góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội
bộ”.
2- Biêṇ pháp thực hiêṇ
2.1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu
cầu của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là tập trung vào việc giải quyết thành
công những việc khó, những việc mới nảy sinh trong quá trình công nghiê ̣p hóa,
hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nước; trong triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến quyền lợi và tâm tư, nguyện vọng
chính đáng của nhân dân; phát huy sức mạnh và vai trò làm chủ của nhân dân,
vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy
mạnh tuyên truyền về công tác dân vận gắn với các chỉ thị, kết luận, nghị quyết
của Đảng để có một phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu
quả.
2.2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối
với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, gắ n với thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua
yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn
vị, địa phương.
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2.3- Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ để từng
cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những
nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng
cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng
đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Duy trì, phát triển bền vững những
mô hình “Dân vận khéo” đã có; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến
cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận
khéo”.
2.4- Các cấp ủy, chính quyền gắn triển khai thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì nhân dân,
chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức
nhà nước thực hiện chế độ “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”, tiếp thu ý
kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều hành;
xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có
trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Quan tâm giải
quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân
ngay tại cơ sở.
III- Tổ chức thực hiêṇ
1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ
đạo quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện
tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục phát động,
hướng dẫn và triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống,
nhân rộng những mô hình, điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trưc̣ thuô ̣c Tỉnh ủy xây dựng kế
hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với
tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng
vị trí, vai trò công tác dân vận của Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong
nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ
lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
3- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các lực lượng làm công
tác tuyên truyền có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân
vận khéo”; kịp thời giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình,
gương người tốt, việc tốt.
4- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, để
theo dõi, chỉ đạo.
5- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng
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điển hình “Dân vận khéo”; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ
kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả của phong trào.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương + T26,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyê ̣n ủy,
thi ụ ̉ y, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Hồ Văn Niên

