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V/v đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Kính gửi:

- UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các cấp ủy cơ sở.

Thực hiện chủ trương của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức phong trào
thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn
huyện đã được triển khai thực hiện thường xuyên, khá toàn diện, ngày càng đi vào
chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Hàng trăm mô hình, điển hình
“Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được xây dựng, phát triển,
nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng - an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản
lý, điều hành của các cấp chính quyền.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả được, quá trình triển khai thực hiện phong
trào thi đua “Dân vận khéo” vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Một số địa phương,
đơn vị chưa tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức phong trào; một số
mô hình còn chung chung, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao, thiếu sức lan tỏa trong
cộng đồng; việc nhân rộng các mô hình tiêu biểu chưa được chú trọng; công tác thi
đua - khen thưởng chưa thường xuyên, kịp thời.
Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả
thiết thực, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của
Đảng (15/10/2020) và Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn
2016-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường
vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các
nội dung sau:
1. Chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn
với thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 25-NQ/TW 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”.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ
Chí Minh và ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác động của phong trào thi đua “Dân vận
khéo”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ
thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ
trang và các tầng lớp nhân dân.
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3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định và duy trì, nâng cao chất
lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có; xây dựng và nhân
rộng các mô hình, điển hình mới. Xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua
phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh các cuộc
vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị 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 hóa” trong
nội bộ”.
4. Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó
khăn, phức tạp; vùng có đông đồng bào có đạo; vùng có các chương trình, dự án
trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội; các cụm công nghiệp, khu kinh tế,…; mô
hình về công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập; tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa
phương, cơ sở. Giới thiệu các mô hình, điển hình đến các cơ quan báo chí nhằm
tuyên truyền, tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời động viên cán
bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận
khéo” giai đoạn 2017-2020.
5. Tùy theo điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ
kết, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức bình xét, đánh giá,
công nhận, biểu dương các mô hình, điển hình với những hình thức phù hợp.
Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi
đua và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy)
trước ngày 01/7/2020./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Lưu VP, BDVHU.
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