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KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện công tác dân vận
và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính
quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ
quan nhà nước các cấp trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 06-NQ/TU
ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về công tác
dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác
dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 trong ngành Giáo dục với
nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Triển khai thực hiện về xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả và nhân rộng
các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với chủ đề công tác dân vận của Ban
Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban
cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về “Năm dân vận chính quyền”, nhằm định hướng
kịp thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, giáo viên,
người lao động trong ngành về công tác dân vận trong tình hình mới.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cơ sở giáo dục và
đào tạo đối với công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong việc đổi
mới nội dung, phương thức công tác dân vận gần dân, sát cơ sở. Từ đó xác định rõ
nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao của đơn
vị; đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện của thủ trưởng cơ
quan, đơn vị trường học trong triển khai và thực hiện công tác dân vận.
3. Nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm,
ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên.
II. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp
1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành về chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân

vận. Trong năm 2019, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền quán triệt, thực hiện đầy
đủ nội dung các văn bản sau:
- Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
trong tình hình mới;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền
các cấp trong tình hình mới;
- Kế hoạch số 31/KH-TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Chương trình số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân
vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về phối hợp công tác dân vận, giai
đoạn 2016-2021;
- Chương trình hành động số 06-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về
công tác dân vận;
- Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021;
- Kế hoạch số 2575/KH-SGDĐT-VP ngày 13/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021;
- Kế hoạch số 97-KH/BDVTU-BCSĐUB ngày 30/01/2019 giữa Ban Dân vận
Tỉnh ủy và Ban càn sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận năm
2019.
2. Tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận gắn với việc thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), để thúc đẩy phong trào thi đua toàn
diện, hiệu quả, thiết thức, đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ
tiêu chủ yếu được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho ngành Giáo dục, góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; nhân
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rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức,
giáo viên và người lao động nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định pháp
luật, giữ nghiêm đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn
giao thông, vệ sinh môi trường, tích cực đấu tranh ngăn chặn ma túy và các tệ nạn xã
hội trên địa bàn; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu
xuyên tạc, kích động của các tổ chức, phần tử cơ hội, cực đoan, thù địch.
3. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các nhu cầu hợp pháp,
chính đáng của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa
tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường đối thoại với nhân dân để xem xét, giải quyết kịp thời
những vướng mắc nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm
nóng; đảm bảo tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết nhanh gọn,
đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, không để tồn đọng bất kỳ một đơn thư nào của tổ
chức và cá nhân.
4. Tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng về công tác tổ chức xây
dựng đảng và công tác nghiệp vụ đảng viên; tăng cường công tác tự kiểm tra và công
tác giám sát thường xuyên của tổ chức đảng và cấp ủy các cấp. Làm tốt công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh
các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng
viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị,
trường học phải thực sự nêu cao vai trò gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống trong công tác, sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Tăng cường
đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ sở giáo dục và
đào tạo với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, để chủ động giải
quyết kịp thời, có kết quả những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến đơn vị, đến lĩnh
vực giáo dục và đào tạo tại địa phương.
5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, học sinh và người lao động trong
cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tiếp xúc, tiếp thu ý kiến xây dựng của cán bộ, công chức,
giáo viên, người lao động và học sinh trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi cơ quan,
đơn vị trường học xây dựng được ít nhất một mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cụ
thể như:
-“Khéo” trong việc vận động thực hiện nếp sống văn minh, tham gia bảo vệ,
xây dựng cơ quan, đơn vị xanh – sạch – đẹp (không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại
nguồn, hạn chế sử dụng túi nylon, để rác đúng nơi quy định, trồng và bảo vệ cây
xanh,…); nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường, bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng các giá trị hình mẫu đoàn viên thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác;
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- “Khéo” trong vận động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về
tăng cường nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức
của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong nhà trường, góp phần
phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh;
- “Khéo” trong công tác vận động gây quỹ Khuyến học, khuyến tài để giúp các
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học và các em biết vươn lên trong
học tập tiếp tục thực hiện ước mơ cắp sách đến trường;
- “Khéo” trong thực hiện các phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy
và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Mỗi nhà
giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; trong việc tuyên
truyền phổ biến pháp luật trong nhà trường; giới thiệu gương người tốt việc tốt; giáo
dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
6. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn
thể; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cha
mẹ học sinh và nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với gia
đình và xã hội, ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm nội quy trường
lớp và đạo đức, lối sống.
7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch,
hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải
quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hồ sơ giải quyết hành chính nhằm rút
ngắn thời gian và giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền của ngành. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính
nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Khóa XII) về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý
thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
8. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bảo đảm
công khai, công bằng trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy
hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ trong toàn
ngành, 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.
III. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng
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các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa
phương, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch để thực hiện tại đơn vị mình; đồng
thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở theo địa
chỉ email: vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn) theo định kỳ: Báo cáo 6 tháng trước
ngày 05/6/2019 và báo cáo năm trước ngày 05/12/2019.
2. Văn phòng Sở, giúp lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này tại cơ quan Sở và các đơn vị; bảo đảm Kế hoạch được tổ chức triển
khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Sở;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở ;
- Các Phòng, ban Sở;
- Công đoàn ngành GD tỉnh;
- Lưu: VT, VP (Hạnh- 02b).
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