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         Kính gửi: Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 25/5/2021 của Ban chỉ đạo phong 

trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Nghệ An về sơ kết phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã báo cáo sơ kết phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2021, theo nội dung sau: 

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”, kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, 

nguyên nhân. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực 

đối với mô hình đã có và mô hình đăng ký mới trong năm 2021. 

- Đề ra nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021, trong đó triển khai Chỉ 

thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả 

phong trào thi đua “Dân vận khéo”. (Có đề cương, phụ lục báo cáo gửi kèm theo).  

Nhận được Công văn này đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” của địa phương về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh qua hệ thống 

VNPT-iOffice và gửi bản mềm qua địa chỉ email: songhanh80@gmail.com trước 

ngày 20/6/2021. 

  

 

Nơi nhận:     
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- BTT MTTQ tỉnh; 

- Các Ban, VP MTTQ tỉnh; 

- Lưu: VP, TC-TG.   

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

----- 

 

I- KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 

tình hình thực tế tại địa phương có tác động đến việc thực hiện phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” ở địa phương. 

II- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

- Đánh giá công tác triển khai hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp của Mặt trận Tổ 

quốc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

- Đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Mặt 

trận Tổ quốc cấp huyện: Việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt 

động của Ban Chỉ đạo; công tác kiện toàn, phân công trách nhiệm, sửa đổi, bổ sung 

quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

III- KẾT QUẢ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI 

1. Công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”. 

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng và 

nhân rộng mô hình, điển hình về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện 

tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội; xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền và phối hợp xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các 

lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính 

trị. 

3. Công tác phối hợp triển khai.  

4. Công tác bồi dưỡng, tập huấn. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”. 

IV- HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

V- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 

VI- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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TÊN ĐƠN VỊ 

* 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

….., ngày        tháng      năm 2021 

 

PHỤ LỤC  

Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

----- 

 

Phụ lục 1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp 

Số văn bản  

Hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp của MTTQ cấp 

huyện  

Số cuộc tập 

huấn công tác 

dân vận khéo 

Công tác tuyên truyền 

Số tin, bài 

về mô hình, điển 

hình “dân vận khéo” 

Hình thức 

tuyên truyền khác 

    

 

 

Phụ lục 2. Đăng ký và triển khai mô hình “Dân vận khéo” 

Phụ lục 2a. 

 

Tổng số mô hình đăng 

ký 

Số mô hình trong 

Lĩnh vực phát triển  

kinh tế 

Số mô hình trong 

Lĩnh vực văn hóa  

- xã hội 

Số mô hình trong 

Lĩnh vực quốc phòng 

- an ninh 

Số mô hình trong 

Lĩnh vực xây dựng hệ 

thống chính trị 

Số mô 

hình 

đăng ký 

từ đầu 

năm 

Số mô hình 

hoàn thành 

trong 6 

tháng đầu 

năm 

Số mô 

hình 

đăng ký 

từ đầu 

năm 

Số mô hình 

hoàn thành 

trong 6 

tháng đầu 

năm 

Số mô 

hình 

đăng ký 

từ đầu 

năm 

Số mô hình 

hoàn thành 

trong 6 

tháng đầu 

năm 

Số mô 

hình 

đăng ký 

từ đầu 

năm 

Số mô hình 

hoàn thành 

trong 6 

tháng đầu 

năm 

Số mô 

hình 

đăng ký 

từ đầu 

năm 

Số mô hình 

hoàn thành 

trong 6 

tháng đầu 

năm 

Huyện            

Cấp cơ sở             
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Phụ lục 2b.  

TT 

Tên mô hình “Dân vận khéo” 

cấp huyện đăng ký trong năm 

2021 

Đơn vị chủ trì 
Cách thức triển khai mô 

hình 

Kết quả bước đầu  

triển khai 

1.      

2.      

…     
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