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 Tiếp tục tham gia Cuộc thi viết 
  về tấm gương “Dân vận khéo” 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

   Bình Thuận, ngày  05 tháng  02 năm 2020 

       
      Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

                       - Đoàn Thể Khối. 
 

Thực hiện Công văn số 1132 – CV/BDVTU, ngày 08/01/2020 của Ban Dân 
vận Tỉnh ủy về tiếp tục tham gia Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”; 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển 
khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài dự 
thi; nhất là cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin về thể lệ Cuộc thi (thể lệ Cuộc thi, 
có sửa đổi, bổ sung năm 2019 được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Đảng 
ủy Khối, địa chỉ: danguykhoibinhthuan.vn - Tài liệu - Tài liệu tuyên truyền) để 
người viết nắm được các quy định, tránh việc gửi bài dự thi nhưng không phù hợp 
Thể lệ. 

2. Cấp ủy bám sát chủ đề công tác 2020 là năm "Dân vận khéo" trên các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tiếp tục cung cấp thông tin về các mô 
hình, điển hình “Dân vận khéo” của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để người 
viết có đầy đủ thông tin, tư liệu viết bài tham gia Cuộc thi. Việc cung cấp thông tin 
về các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình viết bài phải đảm bảo là “người thật, việc thật”, 
thực sự là tấm gương tiêu biểu trong số các mô hình, điển hình trong phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”; danh sách các mô hình, điển hình tiêu biểu được theo dõi cụ 
thể theo từng năm, cần kiểm tra kỹ, bảo đảm tính xác thực. 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện; thường xuyên thông tin về 
tình hình, kết quả tham gia Cuộc thi trong báo cáo tháng của cơ sở để theo dõi, tổng hợp. 

 
Nơi nhận:                           TRƯỞNG BAN 
- Như trên,         
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/cáo), 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Lưu Văn phòng, TGDV. Khai 
 
 
                 Phạm Thị Tố Loan  
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