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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
________________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:          /KH-SLĐTBXH  Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 

 

_______________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về phát 

động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội xây dựng Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận 

động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng tới 

kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). 

- Nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể, đội ngũ  

công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân 

đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình "Dân 

vận khéo", nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia 

của người dân. 

2. Yêu cầu: 

- Phong trào thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 được phát động sâu rộng 

tới các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội và được đăng ký tham gia một cách tự nguyện với phương châm: Thiết thực, 

hiệu quả, tránh phô trương hình thức. 

- Việc thực hiện các nội dung thi đua "Dân vận khéo" phải thiết thực, hiệu quả. 

Việc bình xét, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, 

tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA: 

Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, do đó 

phong trào thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 là phong trào thi đua sâu rộng 

trong cả hệ thống chính trị, trong các lực lượng làm công tác dân vận, trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, nội dung thi đua như sau: 

1. Thi đua quán triệt, học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân vận nói riêng. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, đoàn 

viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. 

- Lựa chọn những công việc trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
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của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang để tập 

trung chỉ đạo thực hiện, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình 

hình mới. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" gắn với việc triển khai quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2020 

"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công 

dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên 

quan. 

2. Thi đua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 06/3/2020 của 

UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020. 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần 

chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với việc triển khai, thực hiện các 

Chương trình, Dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành 

chính, xây dựng Chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, 

công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" và Cuộc vận động 

"Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực". 

4. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trong Đại hội Đảng các cấp, trong triển 

khai, thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư xây dựng giao thông, 

chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế... 

5. Thực hiện tốt công tác dân vận trong phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức 

xây dựng nông thôn mới", "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

và hành động của Cấp ủy, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực 

hiện; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo. 

6. Thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi 

trường. Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động chấp hành quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường, không xả rác nơi công cộng, không để vật nuôi phóng uế bừa bãi, 

hạn chế sử dụng túi ni-lông và rác thải nhựa. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

7. Thi đua thực hiện tốt công tác vận động quần chúng năm 2020, Chiến dịch tình 

nguyện hè, Chương trình "Tháng ba biên giới" và các phong trào tình nguyện khác; thi 

đua vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

III. XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" VÀ 

CÔNG TÁC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG: 

1. Công nhận điển hình "Dân vận khéo": Việc đăng ký mô hình, điển hình "Dân 

vận khéo", kiểm tra, giám sát, công nhận mô hình, điển hình được thực hiện theo Hướng 

dẫn của cấp trên. 

2. Công tác biểu dương, khen thưởng: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Các Khối Thi đua, các đơn vị trực thuộc Sở: 

- Triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực 

hiện "Năm Dân vận khéo"; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua thực 

hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 của Khối Thi đua, của đơn vị; gửi kế hoạch về Sở (qua 

Văn phòng) trước ngày 20/4/2020. 

- Văn phòng Sở tham mưu công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

phong trào thi đua "Dân vận khéo" của các Khối Thi đua, của các đơn vị trực thuộc theo 

quy định. 

- Lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua này vào báo cáo sơ kết, 

tổng kết thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020. 

2. Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2020. 

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020, Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các Khối Thi đua, các đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐ TĐKT tỉnh; 

- Khối VHXH tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng CM; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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