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KẾ HOẠCH 
tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình  

phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 
---- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế 
hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá kết quả 5 năm (2016 - 2020) thực hiện phong trào thi đua “Dân 
vận khéo”; qua đó, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên, người lao động trong thời gian tới.  

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các điển hình “Dân vận khéo” nhằm 
động viên, cổ vũ và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng 
bộ Khối. 

- Việc tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Nội dung, mốc thời gian tổng kết 

- Nội dung: Các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối theo chức năng, nhiệm 
vụ, bám sát Đề cương (có gửi kèm theo) để đánh giá sâu kỹ tình hình, kết quả 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.  

- Mốc thời gian tổng kết: Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 (tại Thông báo số 516-
TB/VPTU, ngày 24/9/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy - có gửi kèm theo) đến thời 
điểm báo cáo hoặc tổ chức hội nghị tổng kết. 

2. Hình thức tổng kết: Cấp ủy xây dựng báo cáo đánh giá, tổng kết; tổ chức 
Hội nghị riêng hoặc gắn với các Hội nghị của cấp ủy Đảng, hội nghị khác của cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp (như quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp; mời thêm các đoàn thể, các mô hình, điển hình “dân vận khéo”).   
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3. Biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” giai đoạn 2016 - 2020  

3.1. Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ 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 
(có gửi kèm theo), tổ chức bình chọn, biểu dương, khen thưởng các điển hình; đồng 
thời, thực hiện việc xét chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận 
khéo” đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng.   

3.2.Hình thức biểu dương, khen thưởng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng 
giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, giai đoạn 2016 - 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện. Gửi báo cáo 
tổng kết và hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng về Đảng ủy Khối trước ngày 
01/11/2020.  

        2. Đoàn thể Khối căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của đoàn thể cấp trên để 
thực hiện, gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị biểu dương khen thưởng về Đảng ủy Khối 
trước ngày 01/11/2020. 

        3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy 
Khối tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng và 
tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương khen thưởng điển hình phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trước ngày 30/11/2020./.  

  
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,    
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. Khai. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 
 
 
 

           Lê Thị Hải Duyên 
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