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HƢỚNG DẪN 

xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021 - 2025  
----- 

 
Thực hiện Công văn số 308-CV/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 

và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về ban hành hướng dẫn xây dựng mô 

hình “Dân vận khéo” (tại Công văn số 1823-CV/VPTU, ngày 23/5/2022 của Văn 

phòng Tỉnh ủy); Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận 

khéo”, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” vận 

động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 

động do cấp trên và địa phương phát động, góp phần củng cố niềm tin của nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nước. 

2. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn 

hiện nay; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận; xây 

dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng 

thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. 

3. Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phải được triển khai nghiêm 

túc, đồng bộ, thiết thực hiệu quả. 

II- NỘI DUNG 

1. Nội dung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” 

Mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trên tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, gắn với thực hiện các nội dung “04 không” theo Kế hoạch số 189-

KH/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từng cấp, từng ngành, từng 

địa phương, đơn vị, cơ sở căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể để đăng ký, xây dựng mô 

hình “Dân vận khéo” cho phù hợp, tập trung trên các lĩnh vực sau: 

1.1. Trên lĩnh vực kinh tế 

Vận động nhân dân xây dựng và phát triển các mô hình để phát triển kinh tế 



08 HD DVK 2 

 

 

tập thể (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ,…), chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học - công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, các mô hình ứng 

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống; liên kết sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; xây dựng các mô hình về 

kinh tế trang trại, hợp tác phát triển sản xuất, câu lạc bộ, các loại quỹ hỗ trợ nhằm 

giúp nhau ổn định, phát triển cuộc sống, giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân 

đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị 

văn minh; tự nguyện hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng các công 

trình, dự án trên địa bàn; vận động nhân dân bảo vệ môi trường, phòng chống biến 

đổi khí hậu, xây dựng và phát huy các làng nghề, ngành nghề truyền thống gắn với 

sản xuất hàng hóa và dịch vụ... 

1.2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Các mô hình trong vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt quy ước, 

hương ước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng, nhất là ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; xã hội hoá giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; tích 

cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo; xây dựng các 

công trình phục vụ phong trào thể dục, thể thao, nhất là ở khu dân cư, trường học; 

xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 

thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc gia đình người có công với cách 

mạng, người nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo tồn, phát huy giá trị bản 

sắc văn hóa của từng dân tộc, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Xây dựng các 

mô hình trong vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo chấp 

hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo 

phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”... 

1.3. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh 

Các mô hình trong vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng khu dân cư 

không có tội phạm và tệ nạn xã hội; các mô hình tự quản, tự phòng, xây dựng ý 

thức tự quản, tự phòng trong cộng đồng dân cư; không để phát sinh điểm nóng liên 

quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn; làm tốt công tác hòa giải những vấn đề phát 

sinh trong cộng đồng dân cư; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng 

đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác an sinh xã hội để giúp đỡ nhân dân khắc 

phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tăng cường tình đoàn kết quân dân. 
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1.4. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 

Các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 

XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); về 

việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 

theo Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2021; về trách nhiệm của đảng viên 

đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư 

trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; việc thực 

hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XI); kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 

theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có liên 

quan gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị 

số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).   

Các mô hình trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối thoại của cấp 

ủy, chính quyền với nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng 

hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các hội quần chúng; xây dựng người cán bộ, công chức, viên 

chức, nhất là người đứng đầu mạnh dạn đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối 

làm việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện tốt 

phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, 

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, nhất là khéo trong vận động nhân dân, 

khéo trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo... 

1.5. Các mô hình trong thực hiện tốt nội dung “04 không” ban hành kèm 

theo Kế hoạch số 189-KH/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

“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”. 

2. Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” 

2.1. Tiêu chí mô hình “Dân vận khéo” 

a) Đối với tập thể 

Phải đảm bảo tất cả các tiêu chí sau: 

- Phải có mô hình hoặc cách làm cụ thể thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt 

nội dung “04 không”; được hình thành từ các phong trào thi đua yêu nước, các 
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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, chính quyền; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, xã hội và 

cộng đồng dân cư.  

- Những việc hợp lòng dân, được nhân dân, người lao động, cán bộ, công 

chức đồng tình hưởng ứng, tham gia, hoặc những việc mới, việc khó khăn, cấp 

bách, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền đã có chủ trương và đang 

tập trung tổ chức thực hiện.  

- Kết hợp hài hòa được 3 lợi ích (tập thể, cộng đồng và cá nhân). Kết quả 

hoạt động của mô hình đã đóng góp tích cực đối với việc phát triển kinh tế, văn 

hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Có sức lan toả, ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng; có tính kế thừa, 

phát triển và được nhân rộng ở ngành, địa phương.  

b) Đối với cá nhân  

- Là người trực tiếp tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện mô hình đạt 

hiệu quả; hoặc là người chủ công trực tiếp thực hiện mô hình đạt nhiều kết quả 

được tập thể ghi nhận biểu dương. Có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện 

hoặc có phương pháp “khéo” trong vận động nhân dân, người lao động, cán bộ, 

công chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 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 nhân dân, 

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, chính quyền đang tập 

trung chỉ đạo thực hiện; có sức lan tỏa trong địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; bản thân và gia 

đình gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vận động được đông đảo 

nhân dân, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở 

địa phương, đơn vị.  

* Ngoài ra, một số đối tượng còn có tiêu chí sau:  

- Đối với cán bộ lãnh đạo ngoài các tiêu chuẩn nêu trên phải thực sự gương 

mẫu, có uy tín với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn 

vị, địa phương; 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 để phục vụ nhân dân, người lao động tốt hơn; kịp thời chỉ đạo giải quyết các 
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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 được phân loại là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức 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”). 

- Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt Quy chế công tác 

dân vận của hệ thống chính trị; kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng 

chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hoặc 

kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để xảy ra 

tình trạng phức tạp, điểm nóng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Đối với các doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn 

bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền; 

thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

2.2. Tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” 

a) Mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở: Đảm bảo các tiêu chí theo hướng 

dẫn; đã nhân rộng hoặc có thể nhân rộng ở cơ sở (thôn, khu phố, các chi, tổ hội,...), 

nội bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị các cấp. 

b) Mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện: Là những mô hình tiêu biểu được 

chọn ra từ các mô hình cấp cơ sở; đã nhân rộng hoặc có thể nhân rộng ở phạm vi 

toàn huyện (thị xã, thành phố), cơ quan, đơn vị, tổ chức theo ngành dọc cấp huyện. 

c) Mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh: Là những mô hình tiêu biểu được 

chọn ra từ các mô hình cấp huyện; đã nhân rộng hoặc có thể nhân rộng trong phạm 

vi toàn tỉnh, cơ quan, đơn vị, tổ chức theo ngành dọc cấp tỉnh và các đơn vị ngành 

dọc Trung ương quản lý đóng chân trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối tƣợng, cách thức đăng ký, công nhận mô hình “Dân vận khéo” 

3.1. Đối tượng đăng ký 

a) Đối với tập thể: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp; các cơ quan tham mưu giúp 

việc cấp ủy; các sở, ban, ngành, phòng (ban), đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực 

lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở; Ban công tác Mặt trận, thôn, khu phố, tổ dân phố, 

khu dân cư, chi đoàn, chi hội, tổ, đội, nhóm… 

b) Đối với cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ đang công tác, sinh hoạt tại các 

cơ quan thuộc khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
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chính trị - xã hội, hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở; đoàn viên, hội viên các đoàn 

thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; các cá nhân khác hiện đang cư trú, lao động, 

học tập, công tác, sinh hoạt tại địa phương trong tỉnh. 

3.2. Cách thức đăng ký 

Căn cứ nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn mô hình“Dân vận khéo” để lựa chọn nội 

dung xây dựng phù hợp với thực tế, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Các tập thể, cá nhân 

thực hiện đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, như sau: 

a) Đối với mô hình tập thể: Các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức, cơ quan, đơn vị 

họp, thống nhất nội dung và thực hiện đăng ký mô hình (theo Mẫu 1a). Mô hình của 

các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thì đăng ký với cấp ủy cấp trên trực tiếp; mô hình 

của các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị 

(nơi có tổ chức đảng) đăng ký với cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị. Các đơn 

vị, doanh nghiệp (nơi không có tổ chức đảng) đóng chân ở các địa phương; khu dân 

cư, chi đoàn, chi hội, tổ, đội, nhóm ở địa bàn dân cư… đăng ký với đảng ủy xã, 

phường, thị trấn tại địa bàn đóng chân.  

b) Đối với mô hình cá nhân: Mô hình của đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động (nơi có tổ chức đảng) đăng ký với chi bộ nơi sinh hoạt, làm việc; 

cá nhân khác đăng ký với đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi sinh sống, lao động, học 

tập (theo Mẫu 1b). 

3.3. Công nhận mô hình “Dân vận khéo” 

- Việc công nhận mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện hằng năm; đảm 

bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn và được thực hiện theo quy trình sau: 

Bƣớc 1: Đề nghị các tập thể, cá nhân viết báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” (theo Mẫu 2a).  

Bƣớc 2: Cấp ủy, tổ chức đảng họp (căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn mô hình 

“Dân vận khéo” các cấp theo Hướng dẫn; kết quả xây dựng mô hình thực tế của 

các tập thể và cá nhân) để xem xét, thảo luận và biểu quyết công nhận mô hình 

“Dân vận khéo” cho tập thể và cá nhân. 

Bƣớc 3: Ban hành Thông báo công nhận mô hình “Dân vận khéo” cho các 

tập thể, cá nhân (theo Mẫu 2b).  

- Mô hình đăng ký với cấp ủy, tổ chức đảng  nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó 

trực tiếp xét, công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở. Mô hình “Dân vận 

khéo” cấp cơ sở nếu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định (tại tiểu mục 2.2) thì đề nghị 

cấp trên công nhận điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện và tương đương, cấp tỉnh, 

cụ thể: 

+ Ban dân vận các huyện, thị, thành ủy; ban dân vận các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy (nơi có ban dân vận) hoặc phòng (ban) chuyên môn theo dõi công tác dân 
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vận (nơi không có ban dân vận): Thẩm định, đề xuất ban thường vụ các huyện, thị, 

thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy công nhận mô hình cấp huyện (tương 

đương) theo đề xuất của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đối với 

mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện (tương đương) đã được công nhận (nếu đủ điều 

kiện theo khoản c, tiểu mục mục 2.2) thì gửi danh sách về Ban Dân vận Tỉnh ủy đề 

nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. 

+ Trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy: Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận 

mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. 

4. Biểu dƣơng, khen thƣởng mô hình điển hình “Dân vận khéo” 

- Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét, lựa chọn các mô hình “Dân 

vận khéo” tiêu biểu để biểu dương hoặc đề nghị chính quyền cùng cấp khen 

thưởng (phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo theo các quy định hiện hành về 

thi đua khen thưởng). Vào dịp sơ, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai 

đoạn, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu 

nhất để biểu dương và đề nghị chính quyền cùng cấp khen thưởng; đồng thời đề 

nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng theo quy định (nếu đủ điều kiện). 

- Trên cơ sở đề nghị của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, tặng Thư 

khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong dịp tổng kết phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các 

sở, ban, ngành, hội quần chúng cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy căn cứ Hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ 

đạo triển khai phù hợp với thực tiễn ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thời gian hoàn thành trƣớc ngày 20/6/2022.  

2. Hằng năm, huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo việc 

tổ chức đăng ký, xét công nhận mô hình “Dân vận khéo”; rà soát, đánh giá kết quả 

triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Mốc thời gian thực hiện như sau: 

- Tổ chức đăng ký mô hình “Dân vận khéo” hoàn thành trong tháng 02; 

riêng năm 2022, hoàn thành việc đăng ký trƣớc ngày 20/7/2022. Đối với các mô 

hình “Dân vận khéo” được xây dựng trong năm 2021 (mang lại hiệu quả) thì bổ 

sung đăng ký trong năm 2022 theo mốc thời gian nêu trên. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện mô hình đã đăng ký; tổ 

chức xét và công nhận mô hình“Dân vận khéo”: Cấp cơ sở hoàn thành trong 

tháng 8; cấp huyện hoàn thành trong tháng 9; cấp tỉnh hoàn thành trƣớc ngày 

15/10 hằng năm.  
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- Gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 15/10  

để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

* Lƣu ý: Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có 

những mô hình “Dân vận khéo” chưa được đăng ký, nhưng qua thực tiễn là mô 

hình hay, có hiệu quả, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng 

nhân dân thì các cấp ủy, tổ chức đảng có thể xem xét để công nhận và biểu 

dương, khen thưởng; nếu đủ điều kiện thì đề nghị cấp trên xem xét công nhận là 

điển hình “Dân vận khéo” theo phân cấp. 

Giao Phòng Đoàn thể và các hội giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc 

triển thực hiện Hướng dẫn này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

theo quy định. 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời thông tin cho Ban Dân vận 

Tỉnh ủy để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận, các đoàn thể CT-XH tỉnh, 

- Văn phòng, các ban của Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, hội quần chúng tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu Văn thư. 

K/T TRƢỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Võ Thị Mùi 

 



 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 
xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm….. 

(Mẫu dùng cho tập thể) 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số…..-HD/BDVTU, ngày…. tháng….năm 2022 của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; 

văn bản chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp (nếu có). 

- Chi bộ….. (tên chi bộ), trực thuộc Đảng ủy (tên đảng ủy); hoặc .......(tên tổ 

chức, cơ quan, đơn vị) đã tổ chức họp và thống nhất đăng ký xây dựng mô hình 

“Dân vận khéo” năm … như sau: (đăng ký năm nào thì ghi năm đó). 

- Địa chỉ: ………(ghi theo địa chỉ của chi bộ hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

1. Tên mô hình:……..(tên mô hình ngắn gọn, thể hiện khái quát được nội 

dung của mô hình). 

2. Thuộc lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ; phát triển kinh tế ; 

văn hóa - xã hội ; quốc phòng - an ninh ; thực hiện nội dung “04 không” . 

(Mô hình thuộc lĩnh vực nào thì tích dấu x và ô tương ứng) 

3. Nội dung mô hình:…(nêu tóm tắt nội dung mô hình đăng ký). 

4. Thời gian thực hiện: ……(ghi thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành 

theo tháng hoặc năm). 

5. Địa chỉ thực hiện mô hình: …. (ghi rõ nơi triển khai thực hiện mô hình). 

6. Kết quả dự kiến của mô hình: ……………………………………………. 

(Tùy theo nội dung của mô hình để đưa ra dự kiến kết quả, thể hiện rõ ràng, 

ngắn gọn) 

 T/M CHI BỘ (HOẶC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ) 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 

* Lƣu ý (1),(2),(3): Thể thức văn bản thực hiện theo quy định của Đảng, chính 

quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

ĐẢNG ỦY……
(1)

 

CHI BỘ…………
(2) 

* 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(3)

 
              

                ...................., ngày.........tháng........năm 20… 

Mẫu 1a 
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ĐẢNG ỦY
……(1)

 

CHI BỘ…………
(2)

 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(3)

 
             

    ...................., ngày.........tháng........năm 20… 
 

BẢN ĐĂNG KÝ 
xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm….. 

(Mẫu dùng cho cá nhân) 

----- 

Kính gửi: ……………………………………………………….. 

Thực hiện Hướng dẫn số…..-HD/BDVTU, ngày…. tháng….năm 2022 của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; 

văn bản chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp (nếu có). 

- Tên đảng viên (hoặc tên cá nhân):….. (ghi rõ họ và tên). 

- Chức vụ: …..(ghi theo chức vụ thực tế đang giữ: đảng viên, cấp ủy viên, bí 

thư, phó bí thư; hoặc cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo ghi rõ chức danh). 

- Chi bộ (hoặc đơn vị công tác):......................................................................... 

- Địa chỉ: ….. (ghi địa chỉ của đơn vị hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân). 

- Đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm … như sau: (đăng ký năm 

nào thì ghi năm đó). 

1. Tên mô hình: (tên mô hình ngắn gọn, thể hiện khái quát được nội dung của 

mô hình). 

2. Thuộc lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ; phát triển kinh tế ; 

văn hóa - xã hội ; quốc phòng - an ninh ; thực hiện nội dung “04 không” . 

(Mô hình thuộc lĩnh vực nào thì tích dấu x và ô tương ứng) 

3. Nội dung mô hình: (nêu tóm tắt nội dung mô hình đăng ký). 

4. Thời gian thực hiện: (ghi thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành theo 

tháng hoặc năm). 

5. Địa chỉ thực hiện mô hình: …. (ghi rõ nơi triển khai thực hiện mô hình). 

6. Kết quả dự kiến của mô hình: (tùy theo nội dung của mô hình để đưa ra dự 

kiến kết quả, thể hiện rõ ràng, ngắn gọn). 

T/M CHI BỘ 

BÍ THƢ (HOẶC PHÓ BÍ THƢ) 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

* Lƣu ý (1),(2),(3): Thể thức văn bản thực hiện theo quy định của Đảng, chính 

quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Mẫu 1b 
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MẪU BÁO CÁO 

kết quả triển khai, thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” 

(dùng cho tập thể và cá nhân) 

----- 

1. Thông tin về chủ thể thực hiện mô hình 

- Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị (đối với tập thể): ..............................................  

- Nghề nghiệp (đối với cá nhân): ......................................................................  

- Chức vụ (đối với cá nhân). .............................................................................  

- Đơn vị công tác (đối với cá nhân). .................................................................  

- Địa chỉ (đối với tập thể và cá nhân): ..............................................................  

Lƣu ý: Các thông tin về chủ thể mô hình ghi theo bản đăng ký xây dựng mô 

hình “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân. 

2. Thông tin về mô hình 

- Tên mô hình:……………………………………………………………... 

- Thuộc lĩnh vực:…………………………………………………………… 

- Nội dung mô hình:……………………………………………………….. 

- Thời gian đăng ký mô hình:……………………………………………… 

- Thời gian thực hiện:……………………………………………………… 

- Kết quả dự kiến của mô hình:…………………………………………… 

- Tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc người phối hợp (nếu có). 

* Lưu ý: Các thông tin về mô hình của tập thể, cá nhân ghi theo bản đăng ký 

xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân. 

3. Kết quả triển khai thực hiện 

3.1. Việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình 

Khái quát việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình của tập thể (cá nhân): 

- Việc xây dựng kế hoạch hoặc phương án, cách thức triển khai thực hiện 

mô hình; phân công công việc cho các đơn vị, thành viên hoặc người phối hợp 

(nếu có); việc huy động nhân lực, tiền, vật chất trong xây dựng mô hình... 

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của cơ quan quản lý trực tiếp 

Mẫu 2a 
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đối với tập thể hoặc cá nhân (cấp ủy, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, hội quần chúng) trong thực hiện xây dựng mô hình. 

3.2. Kết quả thực hiện 

- Căn cứ kết quả dự kiến của mô hình theo bản đăng ký để tự đánh giá kết 

quả thực hiện của mô hình theo 03 mức: vượt, bằng, kém. 

- Tập thể (cá nhân) tự đánh giá về tính bền vững, khả năng nhân rộng của 

mô hình ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị... 

4. Đề xuất của chủ thể thực hiện mô hình 

Tập thể (cá nhân) là chủ thể mô hình đề nghị chi bộ (đảng bộ) xem xét, công 

nhận mô hình của tập thể (cá nhân) đạt tiêu chuẩn mô hình "Dân vận khéo" cấp cơ 

sở năm....... 

TẬP THỂ (CÁ NHÂN) VIẾT BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

* Lƣu ý: 

- Báo cáo viết rõ ràng, ngắn gọn, dung lượng từ 02 - 03 trang giấy A4. 

- Thể thức văn bản thực hiện theo quy định của Đảng, chính quyền, MTTQ, 

các đoàn thể chính trị - xã hội. 
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ĐẢNG ỦY
……(1)

 

CHI BỘ…………
(2)

 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

             

    ...................., ngày.........tháng........năm 20… 

 

THÔNG BÁO 

về việc công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp … năm.... 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 308-CV/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số    - HD/BDVTU ngày     /    /2022 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 (văn bản chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần 

chúng cấp huyện, cấp xã nếu có); kết quả cuộc họp của (chi bộ,đảng bộ) .... ngày 

.../.../…về xét, công nhận mô hình “Dân vận khéo” các cấp cho tập thể và cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của ………. .; 

Cấp ủy chi bộ ... (hoặc tập thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị) công nhận: 

1 ..... (ghi số lượng) mô hình của tập thể, cá nhân (...tập thể, ....cá nhân) đạt 

tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở (hoặc cấp huyện, cấp tỉnh) năm… 

(có danh sách và báo cáo kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân kèm theo) 

2. Đề nghị các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” 

cấp… năm..., tiếp tục duy trì, hoàn thiện mô hình để Chi bộ (đảng bộ).... (hoặc tập 

thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị) xem xét, nhân rộng./. 

 

Nơi nhân: 

… 

- Các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn  

mô hình “Dân vận khéo”, 

- Lưu. 

 T/M. CẤP ỦY
(3)

 

BÍ THƯ (PHÓ BÍ THƯ) 

 

 

      (Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

* Lƣu ý (1),(2), (3): Thể thức văn bản thực hiện theo quy định của Đảng. 
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DANH SÁCH 

các mô hình đạt tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” năm.... 

----- 

Stt Chủ thể thực hiện 

Thông tin về mô hình 

 (tên mô hình và tóm tắt các thông tin về mô hình 

theo mẫu bản đăng ký) 

Đƣợc công nhận đạt mô 

hình “Dân vận khéo”  
Ghi chú 

Cấp cơ sở Cấp huyện 

I Tập thể  
   

1 Ghi tên chủ thể thực hiện Ghi thông tin về mô hình 
   

2   
   

…   
   

II Cá nhân  
   

1 Ghi tên chủ thể thực hiện Ghi thông tin về mô hình 
   

2 
     

… 
     

Tổng 
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