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Phan Thiết, ngày 24 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO
tổng kết 05 năm (2011 - 2015) thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo”
----Thực hiện Hướng dẫn số 273-HD/BDVTW, ngày 05/8/2014 của Ban Dân
vận Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo tổng kết 05 năm
(2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, như sau:
I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN
KHÉO”, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
1. Đặc điểm tình hình
Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung. Phía Bắc giáp
tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, Tây Nam giáp tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đông và Đông Nam giáp Biển Đông với bờ biển dài 192
km. Diện tích tự nhiên 7.812,82 km2, trong đó miền núi chiếm 80% diện tích tự
nhiên; toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính (01 thành phố; 01 thị xã; 08 huyện,
trong đó có 05 huyện miền núi và 01 huyện hải đảo Phú Quý cách thành phố
Phan Thiết 120 km); có 127 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh hơn 1,2 triệu
người với 35 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó dân tộc thiểu số chiếm
7% dân số toàn tỉnh, đông nhất là dân tộc Chăm.
Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng trong tỉnh Bình
Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm
an sinh xã hội trên địa bàn; các vấn đề bức xúc, phát sinh trong xã hội và nhân
dân được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Đến cuối năm 2014,
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; GRDP đầu người khoảng 40 triệu đồng; tỷ lệ
hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3,64%. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân
6,72%/năm (giai đoạn 2010 - 2015). Hệ thống chính trị các cấp được quan tâm
củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, theo hướng sát
nhân dân, sát cơ sở. Đại bộ phận các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,
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nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện
Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BDVTW, ngày 26/02/2009 của Ban Dân
vận Trung ương về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; từ
năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành nhiều văn
bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” (1). Theo đó, hàng năm các cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động thăm hỏi,
động viên, khen thưởng các điển hình "Dân vận khéo" vào dịp kỷ niệm Ngày
truyền thống công tác dân vận và ngày dân vận cả nước (15/10). Đồng thời, cấp
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã chú ý
tuyên truyền, giáo dục đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về
vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tọa đàm, biểu
dương 60 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; qua đó
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong công tác dân vận và phong trào thi
đua "Dân vận khéo".
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành quan tâm triển khai
thực hiện; nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên,
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận và phong trào thi
đua “Dân vận khéo” đã được nâng lên rõ rệt, có chiều sâu và đã lan tỏa khắp các cơ quan,
đơn vị và địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao hoạt động của các cấp ủy đảng,
Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 13/5/2009 về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Thông báo kết
luận số 970-TB/TU, ngày 26/7/2010 chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đưa phong trào “Dân
vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên, nề nếp tại các địa phương cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 84KH/TU, ngày 27/8/2013 về tổ chức Hội nghị tọa đàm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công
tác dân vận; Chỉ thị số 44-CT/TU về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”...
(1)
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chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hiệu quả, thực
chất hơn; các chủ trương, chính sách ban hành được nhân dân đồng tình, tăng cường lòng
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.
3- Kết quả đạt được
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp, các ngành triển khai
thực hiện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm
nghèo”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”... với nhiều cách
làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều mô hình, điển
hình "Dân vận khéo" đã được xây dựng, nhân rộng ở các ngành, địa phương;
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở; thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong
05 năm (2011 - 2015), thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" các ngành,
địa phương đã triển khai xây dựng hàng nghìn mô hình "Dân vận khéo" với
1.728 mô hình tập thể và 1.994 điển hình cá nhân. Cụ thể trên các lĩnh vực sau:
3.1- Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
Các cấp, các ngành đã phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu
quả thể hiện qua việc vận động, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất,
kinh doanh, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Các chủ
trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế được triển khai,
ban hành phù hợp với điều kiện của địa phương; các mô hình chuyển giao khoa
học kỹ thuật, chương trình khuyến nông, khuyến ngư, tổ hợp tác tiếp tục được
quan tâm triển khai thực hiện. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng
phát huy tính chủ động, sáng tạo, đã xây dựng và nhân rộng nhiều tổ vay vốn;
hỗ trợ vốn, tổ chức các lớp phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm,
dạy nghề…; nhiều hộ gia đình đoàn viên, hội viên đã mạnh dạn ứng dụng khoa
học kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, hình thành nhiều trang trại, vùng sản
xuất chuyên canh đạt hiệu quả, năng suất cao, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn
về an toàn, bền vững đối với sản phẩm và môi trường.
Qua 05 năm, đã xây dựng được 169 mô hình tập thể và 40 điển hình cá
nhân trên lĩnh vực kinh tế; trong đó có nhiều mô hình, điển hình đã thật sự mang
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lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết hàng ngàn việc làm, tăng thu nhập cho người
lao động tại chỗ và đã được các cấp, các ngành duy trì, nhân rộng. Tiêu biểu
như: Các cấp hội phụ nữ xây dựng và nhân rộng được 3.367 tổ, nhóm phụ nữ tiết
kiệm, tổ hùn vốn, tổ giúp nhau mua sắm vật dụng gia đình, tổ giúp nhau tạo việc
làm... với 183.348 hội viên tham gia 48,2 tỷ đồng, giúp hàng ngàn lượt phụ nữ
thoát nghèo. Các cấp hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã có 43.320 hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi
các cấp; qua đó tạo việc làm tại chỗ cho hơn 83.780 lao động, giúp 43.700 lượt hộ
nông dân nghèo vay vốn, hỗ trợ cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình; mô
hình “Luân canh tôm - muối kết hợp” của Hội Nông dân xã Tân Thành, huyện Hàm
Thuận Nam đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao
động, giúp 294 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Đoàn thanh niên các cấp thành
lập 334 tổ thanh niên góp vốn giúp nhau lập nghiệp. Công đoàn các cấp tập trung
xây dựng mô hình "Tổ tàu thuyền đánh bắt, khai thác hải sản", "Nghiệp đoàn nghề
cá". Hội người cao tuổi các cấp với mô hình “giảm nghèo, làm giàu chính đáng” với
gần 700 trang trại, doanh nghiệp thu hút hơn 10.000 lao động làm việc... Ngoài ra,
còn nhiều mô hình, điển hình được xây dựng ở các địa phương, đơn vị và được
đánh giá có hiệu quả cao (2).
Phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng các
công trình, dự án cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt kết
quả tốt như: Phong trào làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ; dự án mở
rộng, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A, dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, dự án
cấp nước Khu Lê Hồng Phong, dự án Khu công nghiệp chế biến sâu titan; sân bay
Phan Thiết, đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương, “Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan
Thiết”, đường điện Sông Mây - Vĩnh Tân, xây mới Chợ Phan Thiết... Điểm nổi bật là nhờ
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ nên nhân dân
đồng thuận và tích cực đóng góp kinh phí, đóng góp ngày công, hiến đất, bàn giao mặt
bằng... để triển khai thực hiện công trình, dự án đảm bảo tiến độ nhằm phục vụ sản xuất,
đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (3).
Như: Liên hiệp các Hội KH&KT với mô hình “Phổ biến thực hiện nhân rộng quy trình sử dụng giống lúa xác
nhận để sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Nghị Đức, Tánh Linh”. Huyện Bắc Bình với các mô hình "hợp tác trồng
cỏ và chăn nuôi bò vỗ béo" ở xã Bình Tân; mô hình “Tổ nông dân hợp tác sản xuất rau sạch” ở xã Phan Thanh; mô
hình "giúp nhau kỹ thuật trồng trọt sản xuất cây ăn quả" ở xã Sông Bình. Huyện Tuy Phong với mô hình "quản lý
cộng đồng sò điệp" ở xã Phước Thể.
(3)
Một số điển hình cá nhân tiêu biểu như: Ông Nguyễn Văn Thành (xã Mê Pu) vận động dân 9/9 thôn trong xã
lắp đặt 728 bóng đèn điện thắp sáng đường thôn xóm, xây 18km kè mương và 2.440 trụ cờ; các ông Lương Phát
Đậu (Lương Sơn) hiến 670m2 đất, ông Vy Văn Tuấn (Sông Lũy) hiến 1.000m2 đất, ông La Văn Dũng (Sông Lũy) hiến
(2)
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3.2- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào, cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Ngày vì người nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thanh niên lập
thân, lập nghiệp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao gương sáng”, “Mỗi
tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... các ngành, các cấp đã phối hợp
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động các nguồn lực
trong các thành phần kinh tế và vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô
hình, điển hình “Dân vận khéo” góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát
triển văn hóa, xã hội tại địa phương.
5 năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức đã xây dựng, nhân rộng được
275 mô hình tập thể và 324 điển hình cá nhân trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; trong
đó công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện xã hội,
chăm lo người có công cách mạng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm,... được
chú trọng thực hiện với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, như: Vận động nhân
dân đóng góp xây dựng 449 công trình dân sinh/101 tỷ đồng; xây dựng Quỹ
"Đền ơn đáp nghĩa" được 27,645 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" trên 86 tỷ
đồng, Quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" trên 84 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây dựng,
sửa chữa 1.279 căn nhà tình nghĩa, 10.791 căn nhà tình thương, 563 căn nhà cho
đoàn viên, hội viên khó khăn; cấp 94.985 suất học bổng cho học sinh, sinh viên
gia đình nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, các địa phương, các ngành, Mặt trận,
đoàn thể cũng đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả, như: Đoàn
thanh niên các cấp thành lập 78 đội thanh niên tình nguyện thực hiện các phần
việc, công trình thanh niên tại những vùng khó khăn. Hội cựu chiến binh các cấp
duy trì 42 tổ, đội tuyên truyền pháp luật, 35 tổ cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi,
21 tổ bảo vệ môi trường. Hội Chữ thập đỏ thực hiện dự án “Hỗ trợ nước sạch và
800m2 đất, bà Nguyễn Thị Tuyết, Đặng thị Tuyết (Phan Rí Thành) hiến 116m2 đất, ông Nguyễn Tứ (Phú Trinh - Phan
Thiết) hiến 176m2 đất. ông Mai Văn Chiến, Bùi Kiến Lập (xã Tân Phúc - Hàm Tân) hiến 400m2 đất thổ cư, ông Trần
Văn Hòe (xã Tân Thuận - Hàm Thuận Nam) hiến 1.800m2... để làm đường giao thông; ông Nguyễn Ngọc Tăng, ông
Trần Văn Ngà (xã Tiến Thành - Phan Thiết) đóng góp và vận động góp 4,4 tỷ đồng để xây lắp 2 tuyến đường điện
trên 6 km vào khu dân cư và khu sản xuất...
Huyện Hàm Tân vận động 18 tỷ đồng làm 51,574km; huyện Hàm Thuận Nam vận động 14,8 tỷ đồng làm
41,835km; huyện Phú Quý vận động 10 tỷ đồng xây dựng, tu sửa 11,2km; thành phố Phan Thiết vận động 23,652 tỷ
đồng làm mới, sửa chữa, nhựa hóa 93,33km; Khối Dân vận xã Thuận Hoà (Hàm Thuận Bắc) vận động dân hiến
6.000m2 đất làm 11,5km và góp 01 tỷ đồng dặm vá 15,7km; Chi bộ thôn 5, Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) vận động dân
góp 665,2 triệu đồng làm mới 3,4km và góp 253,3 triệu đồng mở rộng 1,6km mương nội đồng.
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công trình vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo”, “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và
việc làm cho người khuyết tật”; xây dựng 20 điểm chốt sơ cấp cứu tai nạn giao
thông trên Quốc lộ 1A... Sở Giáo dục - Đào tạo với mô hình“Mỗi nhà giáo và cán
bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; mô hình "Dòng
tộc hiếu học" cũng được xây dựng ở nhiều địa phương, qua đó giáo dục, giúp đỡ,
động viên con cháu vươn lên học tập để lập thân, lập nghiệp và có ích cho xã hội.
3.3- Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và các đơn vị lực lượng vũ
trang đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bám sát địa bàn, vận động và phát huy
được tinh thần và trách nhiệm của nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách
mạng, chống các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh
trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản
trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng "nền quốc phòng
toàn dân”; kịp thời phản ánh, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết
các vấn đề, vụ việc nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội ở địa phương.
5 năm qua, trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã xây dựng được 353 mô
hình tập thể và 498 điển hình cá nhân. Tiêu biểu như: Mô hình “Đội dân phòng
nữ giữ gìn an ninh trật tự” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Minh, huyện Hàm
Thuận Nam, sau 04 năm thành lập (từ năm 2012) đã thực hiện 68 cuộc tuần tra,
phát hiện bắt giữ, phối hợp xử lý 88 đối tượng gây rối, 12 vụ trộm cắp, tham gia
hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, cảm hóa thanh thiếu niên. Mô
hình “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” của Hội Cựu
Chiến bình xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã giúp đỡ 272 người lầm lỗi tái hòa
nhập cộng đồng, góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, gìn giữ an ninh
trật tự trên địa bàn. Mô hình “Trường học an toàn” của Trường Tiểu học Tân
Phúc 1, huyện Hàm Tân đã giúp cho nhà trường hàng năm không có học sinh vi
phạm an toàn giao thông, không có bạo lực học đường. Mô hình “Tổ Dân phòng
nữ thôn Hiệp Tín”, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra,
tham gia hòa giải các vụ việc trong thôn, vận động đối tượng trộm cắp ra đầu
thú..., góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong thôn xóm. Mô hình “Ánh sáng an
ninh” được xây dựng từ năm 2010 ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, đến
nay mô hình này đã nhân rộng được 50 mô hình ở nhiều địa phương trong toàn
tỉnh. Công an tỉnh phối hợp triển khai các Đề án: “Xây dựng xã, phường, thị trấn
không tệ nan ma túy”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm
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tội và tệ nạn xã hội”, “Quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại
cộng đồng”; xây dựng và nhân rộng 123 mô hình “Tự quản, tự phòng bảo đảm
an ninh trật tự” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương (4). Ban Dân vận Tỉnh ủy phối
hợp xây dựng mô hình “Dòng tộc văn hóa tự quản về an ninh trật tự” tại thôn
Bình Đức, Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình; mô hình “Đội thanh niên
xung kích giữ gìn an ninh trật tự” xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Ngoài ra, các
ngành, địa phương đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an
ninh - trật tự và hoạt động có hiệu quả đã được nhân rộng, thu hút đông đảo
quần chúng nhân dân tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương (5).
3.4- Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị
Thông qua phong trào thi đua “Dân vận Khéo”, các cấp, các ngành đã tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị;
đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Nhiều cấp ủy
đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng, củng cố các tổ chức trong
hệ thống chính trị; luôn bám sát, theo dõi tình hình của ngành, địa phương để đưa
ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với
nhân dân. Chính quyền các cấp tăng cường triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác
dân vận; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; tư
vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành
các quy định về lề lối, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức,
văn hóa của cán bộ, công chức; quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân; tăng cường tổ chức đối thoại, hòa giải, tạo sự đồng thuận trong
nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt
động; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần
chúng cho đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tích cực
Mô hình “Tổ thanh long VietGap tự quản, tự phòng đảm bảo an ninh trật tự” xã Hồng Sơn và mô hình
“Thôn tự quản, chống lây lan tệ nạn ma túy” xã Hàm Liên, Hàm Thuận Bắc; mô hình “Họ tộc tự quản về an ninh
trật tự” của xã Phú Lạc, Tuy Phong; mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa,
Bắc Bình; mô hình “Nông dân tự quản, tự phòng, tự chống” xã Sùng Nhơn, Đức Linh.
(5)
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng 401 tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển. Hội
CCB huyện Bắc Bình xây dựng 15 tổ an ninh trật tự. Huyện Tuy Phong với mô hình “Toàn dân hãy nói 5 không”
(không để thành viên trong gia đình phạm pháp hình sự, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn giao thông, mua bán,
tàng trữ các loại pháo nổ và gây mất vệ sinh môi trường). Thị xã La Gi với các mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền
về ma túy, mại dâm”,“tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy”,“khu dân cư phòng, chống tội phạm”,“địa
bàn an ninh trật tự”. Thành phố Phan Thiết với mô hình “tổ tự quản nhà cho thuê an toàn về an ninh trật tự”....
(4)
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vận động nhân dân phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính
trị, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng dân cư, thực hành tiết kiệm, tham gia
đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Trong 5 năm, các ngành, các cấp đã xây dựng 913 mô hình tập thể và 1.132
điển hình cá nhân, đem lại hiệu quả tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị.
Tiêu biểu như: Mô hình “Chính quyền xin lỗi dân khi trễ hẹn” xã Đông Hà,
huyện Đức Linh được nhân dân đánh giá cao và đã được nhân rộng ở một số địa
phương. Khối Dân vận xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc đã vận động nhân
dân hưởng ứng, đồng tình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; nhiều năm liền cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn
thể đạt vững mạnh. Huyện Tuy Phong thường xuyên tổ chức diễn đàn “Nghe dân
nói, nói dân nghe, giúp dân hiểu, làm dân tin” rất được nhân dân đồng tình. Lực
lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh duy trì và thực hiện tốt phong trào“Thi đua
quyết thắng” và phát động xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” đã tạo sự chuyển biến
tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng Công an
triển khai thực hiện phong trào “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “6 điều
Bác Hồ dạy Công an nhân dân” với các mô hình sáng tạo phù hợp với điều kiện
và nhiệm vụ, như: Công an thị xã La Gi với khẩu hiệu “Giữ vững kỷ cương, tăng
cường trách nhiệm, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”; Phòng PC13
với khẩu hiệu “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân
dân”; Phòng PB11 với khẩu hiệu “Bí mật, cẩn thận, khôn khéo, kiên nhẫn”; lực
lượng công an khu vực với khẩu hiệu “Dân vận khéo để giữ vững an ninh trật tự
trên địa bàn”...
Trong cải cách thủ tục hành chính luôn được các cơ quan, đơn vị quan
tâm thực hiện thông qua việc xây dựng các mô hình, giải pháp để phục vụ nhân
dân, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn. Đáng chú ý
là các cơ quan, đơn vị đã quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận
một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân, đối thoại với nhân dân, tham vấn ý kiến nhân
dân....Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch thực hiện mô hình “giải quyết cấp phép
dịch vụ từ 07 ngày xuống còn 05 ngày”; Cục thuế tỉnh thường xuyên tổ chức
đối thoại với doanh nghiệp; Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ phát phiếu lấy ý
kiến khách hàng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức...; nhiều cơ
quan, đơn vị đã thực hiện việc giao dịch, giải quyết công việc cho tổ chức, công
dân qua hệ thống thông tin điển tử.
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Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với thực hiện việc “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhiều cơ quan, đơn vị, địa
phương đã triển khai các biện pháp, hình thức thích hợp để giáo dục, rèn luyện
đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về công
tác dân vận theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói,
tay làm”; “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.
Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị có những chuyển
biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tại Hội nghị
tổng kết 04 năm (2011 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
(khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh cho 30 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ông Trần Quang Thọ công chức Chi
Cục thuế và ông Nguyễn Mậu Hầu, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Bắc
Bình... là những gương sáng tận tụy với công việc, có tinh thần, thái độ phục vụ
nhân dân, hướng dẫn, giải quyết cặn kẽ, chu đáo được nhân dân quý mến.
4- Kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong công tác dân vận
Thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư; Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
xây dựng, ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận; kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung khi có quy định mới; định kỳ tổ
chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cấp, các ngành trong
tỉnh. Theo đó, việc phát động, tổ chức triển khai và biểu dương, khen thưởng các tập thể,
cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và trong hệ thống các cơ
quan dân vận cũng được thực hiện theo Quy chế Thi đua Khen thưởng của UBND tỉnh.
Trong 05 năm (2011 - 2015), có 264 lượt tập thể và 287 lượt cá nhân
chuyên trách làm công tác dân vận có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ được các ngành, các cấp khen thưởng (6). Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm,
Ban Dân vận Tỉnh ủy còn đề nghị Ban Dân vận Trung ương xét, tặng Kỷ niệm
chương vì sự nghiệp dân vận cho hàng trăm cán bộ, đảng viên có nhiều cống
hiến cho công tác dân vận.
(6)
Có 172 tập thể lao động xuất sắc; 82 tập thể được tặng Bằng khen, Giấy khen; 09 tập thể được tặng Cờ thi
đua cấp tỉnh và 02 Huân chương lao động; 178 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 109 cá nhân được tặng Bằng khen,
Giấy khen.
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Từ năm 2010 đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; các huyện, thị,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức nhiều hội nghị biểu dương, khen thưởng
cho 1.368 lượt tập thể và 1.864 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua “Dân vận khéo”; đặc biệt, năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức
Hội nghị biểu dương khen thưởng cho 60 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
trong công tác dân vận. Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Dân
vận Trung ương khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân điển hình "Dân vận khéo"
trong 05 năm (2011 - 2015); UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân
điển hình "Dân vận khéo" trong 05 năm (2011 - 2015).
5- Đánh giá chung
5.1- Ưu điểm
Qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các
cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện khá nghiêm túc, góp phần
tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương thức vận động
quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở; thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia; các nội dung, phần việc “Dân vận
khéo” được chú ý lồng ghép với các phong trào thi đua và các cuộc vận động
với nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội; nhiều
mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả được phổ biến, nhân rộng,
mang lại hiệu quả thiết thực như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo; giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Công tác thi đua, khen thưởng
ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm hơn. Kết quả phong trào thi đua
“Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ
tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII) đã đề ra; lòng tin của
nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp được nâng lên.
5.2- Hạn chế, khuyết điểm
- Việc phát động, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa đều và
chưa rộng khắp; một số nơi chưa nhận thức rõ về nội dung, ý nghĩa của phong trào.
- Một số ít địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc xác định mô hình,
nội dung thi đua “Dân vận khéo” để thực hiện. Việc xây dựng mô hình, điển hình
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa nhiều.
- Việc tổng kết đánh giá, đúc kết kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, biểu
dương khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình chưa thường xuyên.
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* Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là:
- Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo,
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
trong hệ thống, tổ chức mình.
- Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa
thường xuyên, sâu rộng.
- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền với tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội nên việc hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung xây dựng, tiêu chí đánh
giá đối với từng loại mô hình còn khó khăn, lúng túng.
5.3- Một số kinh nghiệm rút ra
- Các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải thật sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo”. Mặt trận, các đoàn thể phải làm nòng cốt trong phong trào thi đua
“Dân vận khéo”.
- Phải gắn chặt phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động; xác định đây là động lực quan trọng để hoàn
thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
- Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào cần tăng cường các hoạt
động học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay giữa các
địa phương, đơn vị; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo, Đài đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về phong trào và các gương điển hình tiêu biểu.
- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng
mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, bảo đảm sức lan tỏa và có tính bền vững
của mô hình, điển hình và hiệu quả của phong trào.
II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHONG
TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
1- Mục tiêu
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền để phong trào thi đua “Dân vận
khéo” thật sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục trong nhân dân và cả hệ
thống chính trị; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.
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2- Nhiệm vụ và giải pháp
2.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các
cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ
Chí Minh về công tác dân vận. Từng ngành, địa phương rà soát, cụ thể hóa các
nội dung Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 16/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận;
Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện 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”; Quyết định số 2765/QĐ-UBBT của
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết định, hướng
dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 217QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ
thị số 44-CT/TU, ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
2.2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ
thống chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
nhằm huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.
2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với
công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp
thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho gia đình chính sách, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.
2.4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; nắm chắc tình hình,
tâm trạng, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân, kịp thời phản ánh, đề
xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân
dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số
số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

13

2.5. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng công tác xây dựng
Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và học tập, làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và
nhân dân.
2.6. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
nhân rộng các mô hình, điển hình tạo sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời
sống xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình để động
viên, cổ vũ phong trào./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương (báo cáo);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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