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 Thực hiện Công văn số 308-CV/TU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ 

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

để công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng thật 

sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện hơn; Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”, giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục 

đích, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới; nhất là 

thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. 

Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì 

việc gì cũng thành công”.   

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thắt chặt mối quan hệ gắn bó 

giữa Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên với quần chúng, nhân dân, trên cơ sở tập 

trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính 

đáng của quần chúng, nhân dân. Các hoạt động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xuất 

phát từ nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của quần chúng, nhân dân; phát huy vai 

trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong sạch, vững mạnh.   

3. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 

trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận ban hành; Quyết định số 217-

QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát 

và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
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xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn việc 

thực hiện công tác dân vận với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 

21-KL/TW,  ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 

“đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 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””; Nghị quyết số 25-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.   

4. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đa dạng các phương pháp, 

hình thức dân vận phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân 

thụ hưởng”. 

5. Cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò 

của tổ chức mình trong công tác dân vận để đoàn viên, hội viên thông qua diễn đàn 

của đoàn thể bày tỏ chính kiến của mình; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt 

tình hình, tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của quần chúng để tham mưu cho cấp ủy, 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét giải quyết kịp thời.  

6. Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là nội dung 

“04 không” đã được xác định trong Kế hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày 14/4/2020 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 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; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 

13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Kế hoạch số 4088/KH-

UBND, ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua 

“Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch Covid -19”.  

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng 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” đảm bảo các nội dung nêu trên, 

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”. 

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng 

các mô hình, điển hình vào dịp Ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) để tạo 

sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu.   
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Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể 

Khối nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo tiếp tục xây 

dựng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình và các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra./.  

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

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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