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Số: 67- CV/CB 
Về việc rà soát triển khai thực hiện phong trào 

“dân vận khéo”năm 2023 

         Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: -  Các tổ đảng thuộc chi bộ; 

                                                    - Các tổ chức đoàn thể chính trị; 

                                                    - Lãnh đạo các phòng chuyên môn. 

Thực hiện Công văn số 16-CV/BCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Đảng uỷ  

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc rà soát đăng ký mô hình “Dân vận 

khéo” các cấp năm 2023. 

Chi bộ cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đề nghị Các tổ đảng, Các tổ chức 

đoàn thể chính trị và lãnh đạo các phòng chuyên môn thực hiện một số nội dung 

sau đây: 

 1- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 

11.3.2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 

119/KH-SLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Sở Lao động-TB&XH phát động phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

viên chức và người lao động. Tổ chức tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào 

thi đua “ Dân vận khéo”  đặc biệt là các mô hình điển hình về “ Dân vận khéo” đã 

được thực hiện có hiệu quả, có khả năng nhân rộng tại đơn vị. 

2- Tăng cường vận động cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên  tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua và duy trì thực hiện 

có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký năm 2022. 

3- Triển khai thực hiện việc đăng ký mô hình "Dân vận khéo" năm 2023 với 

nội dung thiết thực, cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện phù hợp với thực tiễn. (Có gợi ý 

các nội dung và mẫu đăng ký cho tập thể, cá nhân kèm theo Đảm bảo yêu cầu: Mỗi 

tổ đảng, phòng chuyên môn, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, Ban nữ công) 

ít nhất có một mô hình. (Bản đảng ký gửi về Phòng TC-HC-KT qua Đ/c Nguyễn 

Danh Toan trước ngày 14/3/2023) 

4- Quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” của các tổ chức, cá 

nhân đăng ký năm 2023. Rà soát, đánh giá báo cáo và tham gia thẩm định, xác 

nhận việc thực hiện các mô hình"Dân vận khéo" của tập thể, cá nhân trong tổ chức 

mình quản lý. 
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5- Chi bộ giao Phòng TC-HC-KT: Phối hợp rà soát, đánh giá, tổng hợp báo 

cáo  Đảng ủy sở Lao động Thương binh và Xã hội việc triển khai thực hiện các mô 

hình "Dân vận khéo" năm 2022 của đơn vị; Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, 

đôn đốc theo dõi đánh giá và xác nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của 

các tổ chức, cá nhân đăng ký năm 2023; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định 

kỳ 6 tháng và 1 năm, đề xuất hình thức khen thưởng điển hình "Dân vận khéo" 

năm 2023 theo quy định về Văn phòng Sở để tổng hợp (trước 5/6 và 5/12 năm 

2023) 

Chi bộ đề nghị các tổ đảng, Các tổ chức đoàn thể chính trị và lãnh đạo các 

phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Lưu Chi bộ. 
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Gợi ý các nội dung đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 

 

I- Lĩnh vực Văn hóa xã hội : 

1.Trong vận động  viên chức và học viên  xây dựng và bảo vệ môi trường “xanh 

– sạch –đẹp”. 

2.Trong vận động, giáo dục, giúp đỡ hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho 

học viên; xây dựng mô hình học viên học tập văn hóa. 

3.Trong đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc các học viên có hoàn 

cảnh khó khăn; trong việc tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. 

4.Trong phát động thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, loại bỏ 

các tật xấu như hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ làm việc; xây dựng đời sống 

vật chất, tinh thần văn nghệ thể thao tại đơn vị. 

5.Trong tham gia thực hiện vận động giải quyết khó khăn, vướng mắc; trong hòa 

giải các mối quan hệ  trong các buồng, khu, tổ, đội học viên… 

II-Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: 

1.Trong việc nắm tình hình diễn biến tư tưởng, định hướng tư tưởng, hành động, 

tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và học viên tích cực tham gia bảo vệ an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật 

tự. 

2.Trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đến viên chức, người lao động, học viên và Nhân dân để mọi 

người hiểu, thực hiện tốt, chấp hành nghiêm. 

3.Trong vận động các cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng tổ chức Đảng, chính 

quyền trong sạch vững mạnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị. 

4. Vận động viên chức người lao động áp dụng khoa học công nghệ nâng cao 

chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ; Tích cực tham mưu nhằm đổi mới nội dung, 

phương thức trong thực hiện các nhiệm vụ với những việc làm cụ thể, thiết thực 

như duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ 

tục hành chính…. 
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MẪU ĐĂNG KÝ CỦA CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN (với chi bộ) 

 

ĐẢNG ỦY….. 

CHI BỘ….. 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

......, ngày.... tháng ...... năm ...... 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 

----- 

 

Kính gửi: Chi bộ.............. (tên chi bộ) 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 11.3.2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 

2025; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Sở Lao động-TB&XH 

phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. 

Tên đảng viên: ........................................ (ghi rõ họ và tên) 

Nghề nghiệp: (ghi theo thực tế: cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, 

nông dân, đoàn viên, hội viên....) 

Chức vụ trong Đảng:........... (ghi theo chức vụ thực tế đang giữ: đảng viên, 

cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư). 

Chi bộ: ..... (ghi tên chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt) 

Địa chỉ: ............ (ghi địa chỉ của đơn vị hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân). 

Đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm....như sau: 

 (Đăng ký năm nào thì ghi năm đó) 

1. Tên mô hình: ................. 

(Tên mô hình ngắn gọn, thể hiện khái quát được nội dung của mô hình) 

2. Thuộc lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị       ; phát triển kinh tế       

; văn hóa – xã hội  ;     quốc phòng- an ninh         

 (Mô hình thuộc lĩnh vực nào tích dấu x vào ô tương ứng) 

3. Đăng ký mô hình ở cấp: cấp cơ sở ;    ; cấp Đảng bộ Khối      ; cấp tỉnh 

  

(Đăng ký mô hình ở cấp nào tích dấu x vào ô tương ứng) 

4. Nội dung mô hình: ............................................. 
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(Nêu tóm tắt nội dung mô hình đăng ký, từ 03 đến 05 dòng) 

5. Thời gian thực hiện: ....................... 

(Ghi thời gian bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành theo tháng, hoặc năm) 

6. Địa chỉ thực hiện mô hình: .......... (ghi rõ nơi triển khai thực hiện mô hình). 

7. Kết quả dự kiến của mô hình:.............................. 

(Tùy theo nội dung của mô hình để đưa ra dự kiến kết quả, thể hiện rõ ràng, 

ngắn gọn, từ 01 dòng đến 03 dòng) 

 

T/M CHI BỘ 

BÍ THƯ 
 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

MẪU ĐĂNG KÝ CỦA TẬP THỂ 

 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG                             

BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA 

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

MA TÚY TỈNH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày    tháng ...... năm  

BẢN ĐĂNG KÝ 

mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 11.3.2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 

2025; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Sở Lao động-TB&XH 

phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. 

................................. (tên tập thể) đã tổ chức họp và thống nhất đăng ký xây 

dựng mô hình “Dân vận khéo” năm .... như sau: (đăng ký năm nào thì ghi năm đó) 

Địa chỉ:..................... (ghi theo địa chỉ của tổ chức, cơ quan, đơn vị). 

1. Tên mô hình: ................. 

(Tên mô hình ngắn gọn, thể hiện khái quát được nội dung của mô hình) 

2. Thuộc lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị       ; phát triển kinh tế       

; văn hóa – xã hội     ;quốc phòng- an ninh         

 (Mô hình thuộc lĩnh vực nào tích dấu x vào ô tương ứng) 
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3. Đăng ký mô hình ở cấp: cấp cơ sở ;    ; cấp Đảng bộ Khối      ; cấp tỉnh 

  

(Đăng ký mô hình ở cấp nào tích dấu x vào ô tương ứng) 

4. Nội dung mô hình: ............................................. 

(Nêu tóm tắt nội dung mô hình đăng ký, từ 03 đến 05 dòng) 

5. Thời gian thực hiện: ....................... 

(Ghi thời gian bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành theo tháng, hoặc năm) 

6. Địa chỉ thực hiện mô hình: .......... (ghi rõ nơi triển khai thực hiện mô hình). 

7. Kết quả dự kiến của mô hình:.............................. 

(Tùy theo nội dung của mô hình để đưa ra dự kiến kết quả, thể hiện rõ ràng, 

ngắn gọn, từ 01 dòng đến 03 dòng) 

                                                              Đại diện tập thể đăng ký mô hình 

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ CỦA CÁ NHÂN  

(Không là Đảng viên) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn la, ngày.... tháng ...... năm ...... 

BẢN ĐĂNG KÝ 

mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 

   Kính gửi: ........ (ghi tên phòng, đoàn thể) 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 11.3.2022 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 

2025; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 15/11/2021 của Sở Lao động-TB&XH 

phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. 

Tên cá nhân: ...... (ghi rõ họ và tên) 

Chức vụ: (ghi theo thực tế: cán bộ, công chức, viên chức, là lãnh đạo ghi rõ 

chức danh) 

 Đơn vị công tác:...... (ghi tên tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công  tác) 

Địa chỉ: .....(Ghi địa chỉ của đơn vị, hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân) 

Đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm....như sau: 
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 (Đăng ký năm nào thì ghi năm đó) 

1. Tên mô hình: ................. 

(Tên mô hình ngắn gọn, thể hiện khái quát được nội dung của mô hình) 

2. Thuộc lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị       ; phát triển kinh tế       

; văn hóa – xã hội          ;quốc phòng- an ninh         

 (Mô hình thuộc lĩnh vực nào tích dấu x vào ô tương ứng) 

3. Đăng ký mô hình ở cấp: cấp cơ sở ;    ; cấp huyện      ; cấp tỉnh   

(Đăng ký mô hình ở cấp nào tích dấu x vào ô tương ứng) 

4. Nội dung mô hình: ............................................. 

(Nêu tóm tắt nội dung mô hình đăng ký, từ 03 đến 05 dòng) 

5. Thời gian thực hiện: ....................... 

(Ghi  thời gian bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành theo tháng, hoặc năm) 

6. Địa chỉ thực hiện mô hình: .......... (ghi rõ nơi triển khai thực hiện mô hình). 

7. Kết quả dự kiến của mô hình:.............................. 

(Tùy theo nội dung của mô hình để đưa ra dự kiến kết quả, thể hiện rõ ràng, 

ngắn gọn, từ 01 dòng đến 03 dòng) 

 

Lãnh đạo phòng, (đoàn thể ) xác nhận  

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 



MẪU BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện xây dựng mô hình "Dân vận khéo"  

(dùng cho tập thể và cá nhân) 

 1. Thông tin về chủ thể thực hiện mô hình 

 - Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị (đối với tập 

thể):............................................... 

 - Nghề nghiệp (đối với cá 

nhân):……………………………………………………. 

 - Chức vụ (đối với cá 

nhân):…………………………………………………… 

 - Đơn vị công tác (đối với cá 

nhân):……………………………………………. 

 - Địa chỉ (đối với tập thể và cá nhân): 

Lưu ý: Các thông tin về chủ thể mô hình ghi theo bản đăng ký xây dựng 

mô hình "Dân vận khéo" của tập thể và cá nhân. 

 2. Thông tin về mô hình  

 - Tên mô hình:………………………… 

 - Thuộc lĩnh vực:……………………….. 

 - Đăng ký mô hình ở cấp:……………….. 

 - Nội dung mô hình:…………………………… 

 - Thời gian đăng ký mô hình:………………….. 

 - Thời gian thực hiện:………………………….. 

 - Kết quả dự kiến của mô hình:…………………. 

 - Tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc người phối hợp (nếu có). 

Lưu ý: Các thông tin về mô hình của tập thể, cá nhân ghi theo bản đăng 

ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" của tập thể và cá nhân. 

3. Kết quả triển khai thực hiện 

 3.1. Việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình 

 Khái quát việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình của tập thể (cá 

nhân):  
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 - Việc xây dựng kế hoạch hoặc phương án, cách thức triển khai thực hiện 

mô hình; phân công công việc cho các đơn vị, thành viên hoặc người phối hợp 

(nếu có); việc huy động nhân lực, tiền, vật chất trong xây dựng mô hình… 

- Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của cơ quan quản lý trực tiếp 

đối với tập thể hoặc cá nhân(cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - 

xã hội…) trong thực hiện xây dựng mô hình. 

3.2. Kết quả thực hiện 

- Căn cứ kết quả dự kiến của mô hình theo bản đăng ký để tự đánh giá kết 

quả thực hiện của mô hình theo 03 mức: vượt, bằng, kém. 

- Tập thể (cá nhân) tự đánh giá về tính bền vững, khả năng nhân rộng của 

mô hình ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị… 

4. Đề xuất của chủ thể thực hiện mô hình 

Tập thể (cá nhân) là chủ thể mô hình đề nghị chi bộ (đảng bộ) hoặc tập 

thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị xem xét, xác nhận mô hình của tập thể (cá 

nhân) đạt tiêu chuẩn mô hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở (hoặc cấp huyện, cấp 

tỉnh) năm….. 

 

TẬP THỂ (CÁ NHÂN) VIẾT BÁO CÁO 

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 
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