PHỤ LỤC
tiêu chí xét chọn biểu dương, khen thưởng
các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 13 -KH/ĐUK, ngày 24/9/2020
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)
----I. Các lĩnh vực xét chọn điển hình “Dân vận khéo”
- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Các điển hình chấp hành tốt các quy định của
pháp luật Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt đạo đức trong kinh
doanh, giải quyết việc làm, chăm lo cho người lao động; trong vận động nhân dân
tích cực tham gia sản xuất, khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực để đầu tư phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn,
làm thủy lợi; giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.
- Lĩnh vực văn hóa xã hội: Các điển hình trong vận động thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; làm tốt công tác đền ơn đáp
nghĩa, nhân đạo từ thiện; giảm nghèo, giải quyết việc làm... góp phần nâng cao thu
nhập và đời sống cho nhân dân.
- Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Các điển hình trong vận động cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng tổ chức cơ sở
đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện
cải cách thủ tục hành chính, tận tình phục vụ nhân dân.
- Các điển hình thực hiện tốt nội dung “04 không”:
+ “Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”.
+ “Không xả rác nhựa và rác thải sinh hoạt bừa bãi”.
+ “Không vi phạm Luật giao thông đường bộ”.
+ “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.
(Phụ lục nội dung “04 không” thực hiện theo Kế hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày
14/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện“Năm Dân vận khéo”
2020).
II. Về tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn điển hình “Dân vận khéo”
Các điển hình “Dân vận khéo” phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh
vực, phong trào nêu ở điểm 2, mục I; đồng thời, đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Đối với tập thể điển hình “Dân vận khéo”
- Phải có mô hình, điển hình hoặc cách làm cụ thể thuộc các lĩnh vực được
hình thành từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2

- Mang tính xã hội hoá nhưng phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy, cơ quan, đơn, doanh nghiệp; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; mang lại hiệu quả thiết thực.
- Nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia, đáp ứng được nguyện vọng
chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội
viên và người lao động hoặc những việc mới, việc khó khăn, cấp bách, những
nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có chủ trương và
đang tập trung tổ chức thực hiện.
- Kết hợp hài hòa được 3 lợi ích (cá nhân, tập thể và cộng đồng). Kết quả
hoạt động của điển hình đã đóng góp tích cực đối với việc phát triển của cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp.
- Có sức lan toả, ảnh hưởng, tích cực và được nhân rộng ở cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp.
- Đối với tập thể là tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 5 năm liền (2015 - 2019)
được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
2. Đối với cá nhân điển hình “Dân vận khéo”
- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; nắm vững đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh; tích cực trong việc đấu
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có uy tín và phương pháp “khéo” trong
vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những
trường hợp khó khăn, phức tạp; thực hiện tốt phong cách “óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động; phản ánh,
đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc kéo
dài, những vấn đề cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tập trung chỉ
đạo thực hiện; có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh; bản thân và gia
đình gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước; tích cực chống tham nhũng, tiêu cực; vận động được cán bộ, đảng
viên, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp.
- 5 năm liền (2015 - 2019) gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- Ngoài ra, đối với cá nhân còn có thêm các tiêu chí sau:
+ Đối với cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, có uy tín đối với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Dân vận khéo”; có phong cách dân chủ, quần chúng; có sáng kiến cải tiến hoạt
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động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị
của tổ chức và công dân đúng thời hạn, đạt hiệu quả, không để tồn đọng.
+ Đối với đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận, các phong
trào thi đua; hàng năm phân loại đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải có tinh thần
và thái độ phục vụ nhân dân tận tình, giải quyết công việc đúng pháp luật, đúng thời
gian, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những
điều người dân cần biết trong phạm vi thẩm quyền; không có biểu hiện nhũng nhiễu,
gây phiền hà; không vô cảm trước bức xúc, khó khăn của nhân dân; ưu tiên xét chọn
các trường hợp đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
* Lưu ý:
- Các điển hình “Dân vận khéo” được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa
chọn phải là mô hình hay, có cách làm sáng tạo và thật sự tiêu biểu, xuất sắc trong
công tác dân vận và được tập thể người lao động thừa nhận có tác dụng tốt, có hiệu
quả thiết thực.
- Phải có sự thống nhất cao của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp khi lựa chọn điển hình.
- Các đoàn thể Khối khi lựa chọn điển hình cần trao đổi thống nhất với cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp để tránh trùng lắp.
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(Mẫu dùng cho cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen
hoặc Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy)

ĐẢNG ỦY (CẤP TRÊN TRỰC TIẾP) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI, ĐẢNG BỘ……..
...................., ngày.........tháng........năm 2020
*
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …………….…………………(*)
I. THÔNG TIN CHUNG (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt
- Họ và tên:
Bí danh (nếu có):
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Nơi thường trú:
- Nghề nghiệp:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tên mô hình xây dựng; địa chỉ:…………………………………………….
- Thuộc lĩnh vực:……………………………………………………………..
- Kết quả đạt được của mô hình hoặc việc làm (nêu rõ nội dung, cách thức,
phương pháp xây dựng, triển khai thực hiện; có số liệu cụ thể chứng minh mô
hình, việc làm đạt hiệu quả qua từng năm; đánh giá sự lan tỏa và nhân rộng của
mô hình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được cấp có thẩm quyền đánh giá,
công nhận đạt hiệu quả(**) ..v..v...).
- Thành tích 5 năm gần đây (tính từ năm 2015 đến năm 2019).
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(HOẶC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
DOANH NGHIỆP)
(ký, đóng dấu)

(*)

NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi rõ đề nghị cấp nào khen (Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy)
Nếu là thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm
bảo môi trương, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.
(**)
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(Mẫu dùng cho tập thể đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen hoặc
Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy)

ĐẢNG ỦY (CẤP TRÊN TRỰC TIẾP)
CHI, ĐẢNG BỘ……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...................., ngày.........tháng........năm 2020

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …………….…………………(*)
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ quan/đơn vị:
- Địa điểm (trụ sở chính):
- Điện thoại: Fax:
- Địa chỉ trang tin điện tử (nếu có):
- Khái quát về tổ chức, bộ máy (cơ cấu tổ chức; tổng số CBCC và viên chức,
người lao động; chức năng, nhiệm vụ được giao):
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tên mô hình xây dựng; địa chỉ: ……………………………………………
- Thuộc lĩnh vực: …………………………………………………………….
- Kết quả đạt được của mô hình (nêu rõ nội dung, cách thức, phương pháp
xây dựng, triển khai thực hiện; có số liệu cụ thể chứng minh mô hình đạt hiệu quả
qua từng năm; đánh giá sự lan tỏa và nhân rộng của mô hình tại cơ quan, đơn vị;
được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận đạt hiệu quả(**) ..v..v...):
- Thành tích 5 năm gần đây (tính từ năm 2015 đến năm 2019).
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÊN
(ký, đóng dấu)

(*)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ,
(ký, đóng dấu)

Ghi rõ đề nghị cấp nào khen (Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy hay
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh)
(**)
Nếu là tập thể đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo
môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.
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(Mẫu dùng cho cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...................., ngày.........tháng........năm 2020

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
I. THÔNG TIN CHUNG (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt
- Họ và tên:
Bí danh (nếu có):
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Nơi thường trú:
- Nghề nghiệp:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tên mô hình xây dựng; địa chỉ:…………………………………………….
- Thuộc lĩnh vực:……………………………………………………………..
- Kết quả đạt được của mô hình hoặc việc làm (nêu rõ nội dung, cách thức,
phương pháp xây dựng, triển khai thực hiện; có số liệu cụ thể chứng minh mô
hình, việc làm đạt hiệu quả qua từng năm; đánh giá sự lan tỏa và nhân rộng của
mô hình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được cấp có thẩm quyền đánh giá,
công nhận đạt hiệu quả(**) ..v..v...).
- Thành tích 5 năm gần đây (tính từ năm 2015 đến năm 2019).
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(HOẶC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP)
(ký, đóng dấu)

(**)

NGƯỜI BÁO CÁO
(ký, ghi rõ họ tên)

Nếu là thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm
bảo môi trương, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (kèm theo trích lục và nội dung xác nhận của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
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(Mẫu dùng cho tập thể đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen)
TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...................., ngày.........tháng........năm 2020

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ quan/đơn vị:
- Địa điểm (trụ sở chính):
- Điện thoại: Fax:
- Địa chỉ trang tin điện tử (nếu có):
- Khái quát về tổ chức, bộ máy (cơ cấu tổ chức; tổng số CBCC và viên chức,
người lao động; chức năng, nhiệm vụ được giao):
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Tên mô hình xây dựng; địa chỉ: ……………………………………………
- Thuộc lĩnh vực: …………………………………………………………….
- Kết quả đạt được của mô hình (nêu rõ nội dung, cách thức, phương pháp
xây dựng, triển khai thực hiện; có số liệu cụ thể chứng minh mô hình đạt hiệu quả
qua từng năm; đánh giá sự lan tỏa và nhân rộng của mô hình tại cơ quan, đơn vị;
được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận đạt hiệu quả(*)..v..v...):
- Thành tích 5 năm gần đây (tính từ năm 2015 đến năm 2019).
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÊN
(ký, đóng dấu)

(*)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ,
(ký, đóng dấu)

Nếu là tập thể đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo
môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (kèm theo trích lục và nội dung xác nhận của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền).

