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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo"
và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-BDVTU ngày 09/4/2020 của Ban Dân vận
Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong
xây dựng nông thôn mới" năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế
hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây
dựng nông thôn mới" năm 2020 trong ngành GDĐT, với các nội dung cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác
dân vận trong giai đoạn hiện nay đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; trên cơ sở đó để
lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" và
"Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" trong từng cơ quan, đơn vị.
2. Thông qua phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong
xây dựng nông thôn mới” nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức trong các
cơ quan, đơn vị trường học phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện
công tác dân vận bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng
thuận trong đội ngũ; phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2020 và Kế
hoạch “Năm dân vận khéo” năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo khí thế thi
đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ, kỷ niệm
lớn trong năm, thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục; huy
động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về GDĐT.
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng “Gần
dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, tăng cường năng lực tập hợp quần
chúng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
4. Phong trào thi đua phải gắn với thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia thường xuyên, tạo động lực phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua này
với các phong trào thi đua trong ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá
nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo
trong xây dựng nông thôn mới”.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chương
trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận. Trọng tâm: Kết
luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 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”; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 30/7/2010 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về “Công tác dân vận trong hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An
Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chương trình hành động số 04CTr/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.
2. Các đơn vị, cơ sở giáo dục gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” với quán
triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách cụ thể,
phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác dân vận, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và
có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chăm lo nâng
cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Quan tâm giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu
nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân tại cơ sở.
3. Tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển bền vững những mô hình “Dân vận
khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã có trong các đơn vị
trường học, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học
tốt”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”; Các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Tiếp tục
vận động các tổ chức đoàn thể, cá nhân ủng hộ công tác xã hội hóa giáo dục. Tổ
chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người
tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây
dựng nông thôn mới”. Tập trung chỉ đạo, lựa chọn nhân rộng những mô hình dân
vận tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực đối với các hoạt động trong
ngành. Cụ thể:
*Về phong trào thi đua “Dân vận khéo”
- Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: Duy trì và phát triển các mô hình đáp ứng
nhu cầu xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc và địa phương; tham gia xây dựng xã hội học tập; huy động
học sinh ra lớp, hạn chế bỏ học; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và
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học; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh
môi trường, thực hiện tốt công tác nắm tình hình và giải quyết những công việc
liên quan đến đời sống của Nhân dân.
- Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Thực hiện tốt công tác xây dựng
tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, hội quần chúng trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải
cách hành chính, làm tốt công tác tiếp công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ
sở, công tác phản biện xã hội.
*Về phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới” đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua nhiều hình thức
phong phú, đa dạng; vận động nhân dân, các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia
thực hiện hoàn thành xuất sắc các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ở các xã
đăng ký năm 2020, nhất là đối với các tiêu chí do ngành phụ trách.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày
12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm
gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020. Các đơn vị, cơ sở giáo dục tiếp tục
cập nhật danh sách những mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong ngành GDĐT
cung cấp cho cơ quan báo, đài nghiên cứu viết bài tham gia dự thi.
III. HÌNH THỨC, TIÊU CHÍ XÉT VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
1. Hình thức: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
2. Tiêu chí xét: Căn cứ vào Kế hoạch số 06-KH/BDVTU và Kế hoạch số
07-KH/BDVTU ngày 17/3/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3. Số lượng: (Sẽ được cấp trên phân bổ sau), gồm:
- Tập thể và cá nhân đạt thành tích “Dân vận khéo”.
- Tập thể và cá nhân đạt thành tích “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn
mới”.
4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Được lập thành ba (03) bộ, có ký tên, đóng
dấu của thủ trưởng đơn vị (không nhận bản phô tô). Hồ sơ gồm:
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (có xác nhận của lãnh đạo cơ quan,
đơn vị);
- Bản đề nghị; biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị
(kèm theo danh sách trích ngang của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng)
5. Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về
Sở GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng) trước ngày 18/8/2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc thực
hiện:
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- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020, phù hợp với địa
phương, đơn vị.
- Tiếp tục phát động, hướng dẫn và triển khai xây dựng các mô hình mới
“Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên đơn vị; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò công tác
dân vận của Đảng, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ về phong
trào thi đua này.
- Hướng dẫn cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua (theo mẫu đính kèm) và tổ
chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện.
- Các đơn vị gửi bảng tổng hợp đăng ký thi đua về Sở GDĐT (qua phòng
Chính trị, tư tưởng) trước ngày 12/5/2020 (sau thời gian này, các đơn vị không gửi
hồ sơ đăng ký thi đua sẽ không đủ điều kiện để xét đề nghị khen thưởng); thực
hiện báo cáo kết quả thực hiện về phòng Chính trị, tư tưởng trước ngày 18/8/2020.
Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân
vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
An Giang./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP. Tỉnh ủy AG;
- VP.UBND tỉnh;
- Hội Khuyến học;
- Hội Cựu giáo chức;
- Công đoàn Ngành GD;
- Các phòng GDĐT huyện, thị, Tp;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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PHÓ GIÁM ĐỐC
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sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
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Võ Bình Thư
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