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                      Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
           - Các đoàn thể Khối. 
 

 Ngày 01/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

775-CV/ĐUK về Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 

2025”; trong đó chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối chỉ đạo, triển khai, có kế hoạch cụ thể xây 

dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực 

tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

xây dựng ít nhất từ 01 đến 02 mô hình “Dân vận khéo”.  

Ngày 25/5/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-

HD/BDVTU về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt 

là Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh 

đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Căn cứ các nội dung tại Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp (Có gửi kèm theo).   

2. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức đăng ký mô hình “Dân vận 

khéo”; rà soát, đánh giá kết quả triển khai và công nhận mô hình “Dân vận khéo”. 

Mốc thời gian thực hiện như sau:  

- Tổ chức đăng ký mô hình “Dân vận khéo”: hoàn thành và báo cáo về Đảng 

ủy Khối trong tháng 02; riêng năm 2022, hoàn thành việc đăng ký và báo cáo về 

Đảng ủy Khối trước ngày 15/7/2022. 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 kết quả triển khai thực hiện mô hình đã đăng ký; 

tổ chức xét và công nhận mô hình “Dân vận khéo”: hoàn thành và gửi báo cáo kết 

quả thực hiện, đề nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” (cấp Đảng ủy Khối, cấp 

tỉnh) về Đảng ủy Khối trước ngày 15/9 hàng năm.   
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Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công 

văn này; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để 

theo dõi, chỉ đạo và tham mưu báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 

quy định.  

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các 

đoàn thể Khối kịp thời phản ánh thông tin về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua 

Ban Tuyên giáo - Dân vận)./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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