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         KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác dân vận năm 2023 
 

Căn cứ Kế hoạch số 3035/SGDĐT-TCHC ngày 28/12/2022 về thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền năm 2023. 

Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-BDVTU ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 và 2279/HD-SGDĐT ngày 14/10/2022 về việc 

xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025 

Trư ng T  T Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch thực hiện c ng tác 

Thực hiện c ng tác dân vận năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng; dự báo kịp th i diễn 

biến tư tưởng, chính trị, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, ngư i lao 

động, phụ huynh và học sinh. 

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, ngư i lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính 

quyền.  

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo 

trong xây dựng cơ quan, đơn vị”. Xây dựng mô hình thực hiện công tác dân vận 

chính quyền (mô hình của tập thể và cá nhân). Thực hiện đánh giá c ng tác dân 

vận theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị 

nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở, đưa  hong trào phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong mỗi cơ 

quan, đơn vị trư ng học. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả c ng tác dân vận chính quyền và quy chế dân 

chủ ở cơ sở. 

- Tổ chức thực hiện  hong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong 

xây dựng cơ quan, đơn vị”. Xây dựng m  hình thực hiện c ng tác dân vận chính 

quyền (m  hình của tập thể và cá nhân), phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến trong  hong trào “Dân vận khéo”. 



 II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới 

gắn với nhiệm vụ dạy và học của đơn vị; xác định công tác dân vận là nhiệm 

vụ của cả hệ thống chính trị, gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ 

chức thực hiện công tác dân vận đơn vị với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

dạy và học 

      - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho cán 

bộ, đảng viên trong nhà trư ng; Căn cứ tình hình cụ thể của mình để chọn những 

mô hình phù hợp, sát thực gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai thực 

hiện có hiệu quả gắn việc chỉ đạo thực hiện m  hình “Dân vận khéo” với đẩy 

mạnh thực hiện “ ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” và Nghị quyết số 04- NQ, ngày 03/10/2016 của ban chấp hành Trung ương 

Đảng  (khóa XII) về “Tăng cư ng xây dựng, chỉnh đối Đảng; ngăn chặn , đẩy lùi 

suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó tạo thành hành động cụ thể, thiết thực làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo 

đức, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc trong Giáo dục đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức xây dựng và thực hành 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” cho 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn trư ng. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân vận cho cán bộ, công chức, 

viên chức với các hình thức: cử nhân sự tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tổ 

chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi. 

- Đẩy mạnh thực hiện c ng trình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 

thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; bảo đảm công tác dân 

vận luôn gần gũi với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học 

sinh trong nhà trường.  

 - Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục gắn liền với việc tăng cư ng c ng 

tác kiểm tra để phát hiện và xử lý những trư ng hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên 

vi phạm quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân và học sinh; coi trọng c ng 

tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật đối với c ng tác giáo dục và đào tạo. 

          -  Xây dựng và triển khai có hiệu quả c ng tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí; kiên quyết ngăn chặn thói quan liêu, cửa quyền, hạch sách, nhũng nhiễu 

trong quá trình thừa hành nhiệm vụ và kh ng ngừng cải cách lề lối làm việc để 

nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; coi đây là một trong những biện pháp nâng 

cao uy tín và chất lượng hiệu quả giáo dục. 



          - Trong c ng tác bồi dưỡng chính trị, chuyên m n, nghiệp vụ cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên phải lựa chọn và lồng ghép các nội dung có tính chất dân vận 

để có thể kết hợp và vận dụng trong c ng tác của mình. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh 

vực giáo dục gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KH/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 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”.  

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công 

tác Dân vận của Đảng, Nhà nước; “gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị, th ng qua đó Thủ trưởng đơn vị tổ 

chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên sinh hoạt kỷ niệm năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tuyên truyền kỷ niệm Ngày 

Bác Hồ ra đi tìm đư ng cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)... 

- Vận động Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào 

hành động cách mạng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đ i sống văn 

hóa”, xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đ  thị, đấu tranh phòng chống tội 

phạm và “ ọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Đăng ký hưởng ứng, tham gia tích cực các c ng trình thi đua lập thành tích 

chào mừng các ngày lễ lớn năm 2023 

- Bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu điển hình về “ ọc tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị. 

- Xây dựng “ m  hình dân vận khéo”:  

+ “Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm”. 

+ “Vận động gây quỹ khuyến học thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hoàng Hoa 

Thám”. 

4. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nghề nghiệp, 

phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ quản lý, đảng viên, người đứng đầu, 

viên chức, người lao động.  

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận cho cán bộ đảng 

viên, công chức, viên chức với các hình thức: Tổ chức hội thảo, chuyên đề, trao 

đổi… Đẩy mạnh xây dựng m  hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của ngành và từng chức danh cụ thể của từng cán bộ viên chức trong cơ 

quan. Thực hiện quy chế về nếp sống văn minh, quy chế ứng xử văn hoá nơi c ng 

sở; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức hoàn thiện về phẩm chất, tác phong. 

 Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở gắn với 

cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và 

công khai hoá, chống quan liêu, của quyền, tham nhũng, lãng phí trong cơ qua 



Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa c ng sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần 

phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần 

dân, hiểu dân, học dân, và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân 

hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành 

chính, quan liêu xa dân. 

5. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền 

tiếp cận thông tin của phụ huynh, sinh viên và học sinh; thực hiện nghiêm túc 

trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở 

- Tích cực sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, 

không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống gần dân 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với 

chống quan liêu; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 

thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, vai trò 

của Ban Chấp hành C ng đoàn cơ sở. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình 

tự và quy định pháp luật; kh ng để xảy ra tình trạng “bỏ sót”, chậm trong việc giải 

quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền. 

    - Tăng cư ng việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành 

của đơn vị; đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong việc tham gia quản 

lý nhà trư ng, giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức tại 

đơn vị; công khai minh bạch các khoản thu - chi từ ngân sách Nhà nước và các 

nguồn khác tại đơn vị. 

- Tăng cư ng các biện pháp, thư ng xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc c ng 

khai, niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc việc 

niêm yết, c ng khai các thủ tục tuyển sinh, chuyển đến - đi cho học sinh, luân 

chuyển c ng tác, đào tạo bồi dưỡng giáo viên; đồng th i xử lý nghiêm đối với cán 

bộ, c ng chức, viên chức kh ng thực hiện đúng theo quy định. 

- Tăng cư ng việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành 

của đơn vị; đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong việc tham gia quản 

lý nhà trư ng, giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức tại 

đơn vị; công khai minh bạch các khoản thu - chi từ ngân sách Nhà nước và các 

nguồn khác tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban chỉ đạo 

- Ban chỉ đạo thực hiện đúng quy chế dân chủ trong nhà trư ng theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; xây dựng quy chế dân chủ phù hợp 

với đặc điểm và tính chất và nhiệm vụ chính trị của nhà trư ng. Đặc biệt chú 



trọng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

-  ướng dẫn mọi thành viên thực hiện theo đúng quy chế, kiểm tra giám 

sát việc thực hiện các quy chế đã đề ra. 

-  hối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài trư ng thực hiện tốt quy chế 

dân chủ của nhà trư ng. 

- Thư ng xuyên bàn bạc, thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện và kiểm 

tra việc thực hiện. 

2. Đối với các tổ, đoàn thể 

-  hối hợp bàn bạc để thống nhất xây dựng chi tiêu nội bộ hàng năm sao 

cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và ngân sách của nhà trư ng. 

- Phân công giáo viên giảng dạy ở các khối lớp đảm bảo công bằng khách quan. 

- Tổ chức thăm quan, du lịch, nghỉ mát đúng mục đích và được sự thống 

nhất cao của CB, GV, NV toàn trư ng. 

3. Đối với giáo viên và học sinh 

- Thực hiện tốt nội qui, qui chế của Ngành GD&ĐT và của trư ng đề ra. 

- Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước trong mọi lĩnh vực. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công việc nhằm đạt kết 

quả tốt nhất./. 

   Nơi nhận:                                                                   

    - Sở GD-ĐT;                                                        

    - BG , ĐTN, CĐ; 

    - Tổ CM, GVCN; 

    - Thông báo (t/h);                                                                

    - Lưu: VT.   
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