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Ngày 05/6/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK về tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển 

hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có kèm 

Phụ lục hướng dẫn tiêu chí, quy trình xét chọn và đề nghị khen thưởng các điển 

hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.  

Qua ý kiến góp ý của các cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối điều 

chỉnh một số tiêu chí để xét chọn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển 

hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020 (những nội dung 

gạch chân trong Phụ lục gửi kèm). 

Đề nghị các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối triển khai thực hiện việc tổng kết 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 

05/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và căn cứ theo Phụ lục tiêu chí, quy 

trình xét chọn đã điều chỉnh để tổ chức bình chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân 

điển hình “Dân vận khéo”. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng gửi về Đảng 

ủy Khối trước ngày 30/10/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu VP, TGDV. 
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PHỤ LỤC 
tiêu chí, quy trình xét chọn và đề nghị biểu dương, 

khen thưởng các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020  
của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

(Ban hành kèm theo Công văn số 61 -CV/ĐUK, ngày 03/8/2020  
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

----- 
 

I- Đối tượng, lĩnh vực xét chọn điển hình “Dân vận khéo” 

1. Đối tượng (các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc trong công tác 

dân vận ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể) 

1.1. Tập thể: Chi bộ, Đảng bộ; các đơn vị trực thuộc Đảng bộ cơ sở; chi đoàn, 

chi hội trực thuộc Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối. 

1.2. Cá nhân: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

và người lao động hiện đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. 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” ban hành kèm 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: 
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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. 

- 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. 
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- 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 

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; trong 5 năm (2015 - 2019) liên tục được phân loại đảng viên 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm được phân loại là 

đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

+  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; trong 5 năm 

(2015 - 2019) có ít nhất 01 lần 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. 

III- Về số lượng, hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng  

1.  Số lượng: Căn cứ các nội dung, đối tượng, tiêu chí, tiêu chuẩn về điển 

hình “Dân vận khéo” nêu trên, các chi, đảng bộ, các đoàn thể Khối thực hiện việc 

xét chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.  

2. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kèm 

danh sách trích ngang điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020). 
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+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân điển hình đề nghị khen thưởng có 

xác nhận của cấp ủy đảng hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp 

quản lý nơi tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. 

+ Các quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; các quyết định khen 

thưởng, giấy khen, bằng khen của tập thể, cá nhân điển hình đề nghị khen thưởng 

có liên quan.  

3. Thời gian gửi hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 30/10/2020 để tập 

hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến. Đồng thời, gửi file điện tử 

tờ trình, báo cáo thành tích, danh sách điển hình ở định dạng Word 2007, phông chữ 

Times New Roman về địa chỉ Email: levankhaibtc@gmail.com (địa chỉ mail của 

đồng chí Lê Văn Khai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối). 

Đề nghị các chi, đảng bộ, các đoàn thể Khối tổ chức triển khai việc xét chọn 

điển hình “Dân vận khéo” và gửi hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng đảm bảo 

nội dung theo Phụ lục hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, 

vướng mắc, kịp thời thông tin cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên 

giáo - Dân vận Đảng ủy Khối) để phối hợp giải quyết./. 
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