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     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 
 Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

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

                                                                     - Các đoàn thể Khối. 

                                        

Thực hiện Công văn 681-CV/BDVTU, ngày 12/9/2022 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy về Rà soát, đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2022; để có cơ sở báo 

cáo, thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình “Dân 

vân khéo” cấp Đảng ủy Khối và đề nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp 

tỉnh năm 2022; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ 

cơ sở và các đoàn thể Khối:  

1. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện mô hình đã đăng 

ký; tổ chức xét và công nhận mô hình “Dân vận khéo” ở cấp mình đảm bảo các 

bước theo hướng dẫn(1). Trên cơ sở kết quả đã được công nhận mô hình “Dân vận 

khéo” ở cấp mình, xem xét nếu đủ các điều kiện theo khoản c, mục 2.2 theo Hướng 

dẫn số 08-HD/BDVTU, ngày 25/5/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thì lập danh sách 

và đề nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng ủy Khối, cấp tỉnh. 

2. Thông báo công nhận mô hình “Dân vận khéo” ở cấp mình và danh sách 

đề nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng ủy Khối, cấp tỉnh gửi về 

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 26/9/2022 để thẩm 

định, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Đề nghị các cấp ủy cơ sở, đoàn thể Khối quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG BAN                       
- Như trên,  
- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Lưu VP, TGDV.                                                                             

                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                            Kỷ Phượng Uyên 

                                         
(1) Theo Công văn số 1040-CV/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Triển khai thực hiện 
Hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. 
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