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KẾ HOẠCH
Thực hiện năm "dân vận khéo" 2020
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác Dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền
các cấp trong tình hình mới; Văn bản số 941-CV/HU ngày 19/3/2019 của Huyện
ủy Ba Chẽ về việc thực hiện năm “dân vận khéo” 2020, Kế hoạch số 64/KHUBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ về thực hiện năm “dân
vận khéo” 2020,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện xây dựng kế hoạch thực hiện
năm “dân vận khéo” 2020 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU,
ngày 12/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề
“Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền
vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”, trong ngành giáo dục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao nhận
thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đối
với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, hướng tới
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XV,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày truyền
thống công tác dân vận; đặc biệt, góp phần thiết thực vào việc đẩy nhanh chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dụng Nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về
phương hướng nhiệm vụ, chủ đề năm 2020, Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày
12/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ, chủ
đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm
bảo tăng trưởng kỉnh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”.
- Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo,
người đứng đầu cơ quan Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục; cán bộ, công chức,
viên chức trong các đơn vị về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng trong thực hiện
nhiệm vụ công tác Dân vận, đặc biệt là mô hình “Dân vận khéo”.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận trong năm 2020 "Năm dân vận khéo", qua đó tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.
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- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn
diện, thống nhất của các cấp ủy đảng; sự điều hành triển khai cụ thể của chính
quyền các cấp; sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với
công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự vào cuộc tích
cực của đội ngũ CBCC, viên chức, đảng viên, các tổ chức và toàn thể nhân dân.
Nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ đáp ứng được yêu cầu
trong tình hình mới.
- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền đến cán bộ, đảng
viên, viên chức, người lao động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về
công tác dân vận. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình
“Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, địa bàn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng
tâm, những vấn đề mới, phức tạp, những nơi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, miền núi, vùng đồng bào có tôn giáo và khu Cụm công nghiệp Nam
Sơn,... tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân trong triển khai thực hiện
những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Cơ quan và 100% các đơn vị trường học rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy

chế, quy định, nội quy, quy trình... liên quan đến xây dựng và thực hiện Quy chế
dân chủ ở cơ sở. Quán triệt triển khai nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP
ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao
động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Quyết định số 04/2000/QĐBGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế
thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, tuyên

truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước về công tác dân vận. Cán bộ phụ trách công tác dân vận được cử tham
gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận theo kế hoạch của tỉnh,
huyện.
3. Phấn đấu cơ quan và 100% các đơn vị triển khai kế hoạch phong trào thi

đua “Dân vận khéo” năm 2020, lựa chọn đăng ký các điển hình, mô hình gắn với
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.
4. Chọn 03 trường (Mầm non Đạp Thanh, Tiểu học Minh Cầm, PTDT Nội

Trú) xây dựng mô hình ''dân vận khéo" điểm của ngành năm 2020, tên mô hình:
"Xây dựng trường học hạnh phúc".
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện
công tác Dân vận chính quyền và xây dựng mô hình, điển hình, đẩy mạnh
Phong trào thi đua “Dân vận khéo”
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- Các đơn vị phải đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Kế
hoạch của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng
GD&ĐT về công tác dân vận, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thường xuyên bám sát
trường, nắm chắc tình hình và đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo
viên, nhân viên và phụ huynh đề ra các chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn.
- Phối hợp, chỉ đạo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU,
ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới; Kế hoạch số 09-KH/HU, ngày
28/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội thi
“Dân vận khéo” huyện Ba Chẽ năm 2020 (có kế hoạch cụ thể sau); biểu dương,
khen thưởng các điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm
ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định những hành vi vi phạm quy chế, quy
định về công tác dân vận, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi xâm phạm lợi
ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.
- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phân công Ban giám hiệu phụ trách
công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp
thời phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích chính
đáng của Nhân dân.
Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi
đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các
lĩnh vực: xây dựng Nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn
hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội;
phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; xây dựng trường học hạnh
phúc...
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công
tác dân vận, dân vận khéo trong tình hình mới.
- Các đơn vị tổ chức cuộc họp tuyên truyền về Nghị quyết số 25-NQ/TW
ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận trong cơ
quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số
120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng
cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Quy chế công tác dân vận của Huyện ủy ban hành năm 2011 (ban hành kèm theo
Quyết định số 113-QĐ/HU ngày 02/3/2011); Công văn số 175-CV/HU ngày
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16/6/2016 của Huyện ủy Ba Chẽ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25/9/2015
của Tỉnh ủy và Kế hoạch này của UBND huyện.
- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng các quan điểm, đường lối của Đảng,
yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò của công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành
động.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận, đưa công
tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc tuyên truyền vận động xây
dựng các mô hình điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác
dân vận trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ các điển hình
“Dân vận khéo”, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để
nhân rộng. Thực hiện mở rộng các kênh thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp với
nhân dân, phụ huynh (tối thiểu 1 năm 02 lần), góp phần giải quyết những bức xúc,
những vấn đề nảy sinh trong xã hội; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích
động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa
Đảng, Nhà nước với nhân dân.
3. Đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước
và lực lượng vũ trang trong xây dựng mô hình, điển hình, đẩy mạnh Phong
trào thi đua “Dân vận khéo”
- Các đơn vị thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và
xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường đối thoại với nhân
dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống
chính trị trên địa bàn huyện; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao ý
thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề
xuất, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh.
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính
trị - xã hội trên địa bàn trong việc xây dựng mô hình, điển hình, đẩy mạnh Phong
trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa
phương. Phát huy vai trò của giáo viên tại các điểm trường, nhất là vùng khó khăn,
vùng sâu, vùng xa, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an
ninh tổ quốc.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
gắn với thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 114KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao hiệu quả
công tác dân vận của cơ quan nhà nước”, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động có trách nhiệm tham gia và đạt hiệu quả thiết thực trong thực
thi công vụ mang lại sự hài lòng cho nhân dân. Nghiên cứu, bổ sung Quy chế khen
thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện, để từng bước nâng
cao chất lượng phong trào, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong giai
đoạn hiện nay.
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4. Tiếp tục quán triệt, vận dụng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của
Trung Ương, tỉnh, huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Thực hiện tốt việc công khai minh bạch đầy đủ các nội dung theo Pháp
lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân ở cơ sở. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm dân chủ trong
nội bộ của cơ quan và dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ
quan, tổ chức có liên quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của
Chính phủ.
- Làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, trong đó tăng cường tính
công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch phát triển; dự toán năm 2020, quyết
toán ngân sách năm 2019; các khoản huy động nhân dân đóng góp; kết luận kiểm
tra, thanh tra và kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết khiếu nại,
tố cáo.
- Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; làm tốt công tác
thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết
những công việc liên quan. Các đơn vị thực hiện tốt các quy định trong công tác
tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; hạn
chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Thủ
trưởng các đơn vị bố trí thời gian tiếp xúc với nhân dân, xuống cơ sở để tích cực
tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình
hình nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều phải nêu cao
tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
để kịp thời phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích
chính đáng của nhân dân.
- Các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất triển khai đầy đủ các chế độ, chính
sách cho nhà giáo và người học.
- Các đơn vị phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế
dân chủ gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phê bình và xử lý nghiêm
các tập thể, bộ phận, cá nhân có hành vi sách nhiễu, phiền hà, xâm phạm lợi ích
của nhân dân.
5. Thực hiện chủ đề năm dân vận khéo gắn với nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ công chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả.
- Khéo vận trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận theo phương
châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhằm
nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất
là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh và nhân dân; xây dựng phong
cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân,
học dân, và có trách nhiệm với nhân dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu”, “hướng
dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì,
tế nhị, hiệu quả”. Thực hiện nêu cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán
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bộ, công chức, viên chức, người lao động: Giao tiếp lịch sự, văn minh nơi công
cộng, có tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan với nhân dân khi giải quyết
công việc.
- Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU,
ngày 05/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII),
trọng tâm về công tác đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống
các đơn vị sự nghiệp công lập, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và quản trị tiên
tiến; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các
chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Thường xuyên rà soát, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm triển khai các nhiệm
vụ theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh
thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC
và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị
quyết số 13-NQ/HU, ngày 12/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ
năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC và đảm bảo tăng
trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”.
- Vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động góp phần vào phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cổ
quốc phòng... Khéo trong vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học
tập, xây dựng khu phố văn minh, hiến đất làm xây dựng các công trình nông thôn;
xây dụng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an ninh, trật tự,
phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư,
đơn vị, bảo vệ môi trường, tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách
nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân cư, người lao động.
Khéo vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã
hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn...
- Các đơn vị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
trong CB, CC, VC và người lao động gắn với việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư", các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chương
trình xây dựng nông thôn mới…phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.
7. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng
- Thường xuyên nắm và phản ánh tình hình nhân dân tại đơn vị để xem xét,
giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh hàng tháng hoặc báo cáo Lãnh đạo Phòng
xử lý; quan tâm phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.
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- Các trường chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị
- xã hội trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý nghĩa
về xây dựng mô hình, điển hình và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”
gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Tổ chức tham gia góp ý xây dựng và thực
hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt
chính sách đại đoàn kết dân tộc; giúp nhau trong sản xuất - kinh doanh, giảm
nghèo bền vững; xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới; tích cực
tham gia quá trình đẩy nhanh xây dựng Nông thôn mới; góp phần đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng,
chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.
8. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo 2020
8.1. Xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thiết thực, dễ kiểm
đếm hiệu quả và có sự lan tỏa trong cộng đồng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời; lấy hiệu quả trong triển khai xây
dựng phong trào để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Các mô
hình dân vận khéo tập trung trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, gồm:
Khéo vận động nhân dân tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng
“Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương”, “Nhà đại đoàn kết”, xóa mù chữ, phổ cập
giáo dục; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, làm nhà
văn hoá thôn, khu; xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa
bàn an ninh, trật tự, phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản
trong cộng đồng dân cư, đơn vị, bảo vệ môi trường, tham gia công tác nhân đạo,
từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc
trong dân cư, người lao động...
8.2. Mô hình "Chỉ đạo xây dựng trường học hạnh phúc" cấp huyện của
ngành giáo dục và đào tạo
Các cơ sở giáo dục xây dựng mô hình “Trường hoc̣ ha ̣nh phúc " phải đạt
được các tiêu chí sau:
Tiêu chí 1. Về môi trường nhà trường và phát triển cá nhân
- Đảm bảo sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm lý (phòng ngừa và ứng phó với
bắt nạt, bạo lực học đường, …) cho học sinh và cán bộ, nhà giáo, người lao động
(CBNGNLĐ) khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ
chức; không để xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học
đường.
- Phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh, nhà ăn, nhà thể chất, sân chơi, bể
bơi, các phòng thí nghiệm, các phòng hướng nghiệp vv… phải đảm bảo các điều
kiện tiêu chuẩn theo quy định; tạo môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện, cởi mở;
- Duy trì bầu không khí học tập, lao động ấm áp và thân thiện; mọi thành
viên trong trường học, trong lớp học được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu,
được có giá trị và được bảo đảm an toàn;

8
- CBNGNLĐ thường xuyên sử dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực;
- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng tốt cho cả học sinh, CBNGNLĐ;
- Nhà trường tạo cơ hội để mỗi học sinh và mỗi NGNLĐ đều được phát triển
tối đa tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, tất cả cùng thay đổi và tiến bộ;
- Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Tiêu chí 2. Về dạy và học
- Các CBNGNLĐ làm gương cho học sinh trong mọi hoạt động giáo dục,
hoạt động dạy và học;
- Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho học sinh và CBNGNLĐ trong
trường một cách công bằng, hợp lý và phù hợp với điều kiện, năng lực cá nhân;
- Mọi hoạt động liên quan tới dạy và học, tới công tác quản lý được bàn bạc
cởi mở, lắng nghe thấu hiểu, đối thoại tích cực;
- Nội dung dạy học hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh;
- Bài tập về nhà và thi cử vừa sức, không gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ
thể chất và tâm lý của học sinh;
- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tạo hứng thú, phù hợp, thấu
hiểu và chấp nhận sự khác biệt tâm lý, thể chất, hoàn cảnh của mỗi học sinh;
- Học sinh và CBNGNLĐ được tự do phản hồi, sáng tạo và gắn kết; được
chủ động thể hiện quan điểm, ý tưởng; có thói quen làm việc nhóm và hợp tác;
- Tạo các điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh và CBNGNLĐ có cơ hội phát
triển, thể hiện và khẳng định năng lực, giá trị của bản thân;
- Thành lập và duy trì các “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển” ngay từ
các tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường các mối quan hệ, giao
lưu, tăng cường thể lực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực;
- Khắc phục triệt để cách quản lý và tương tác mang tính áp đặt, gây căng
thẳng cho học sinh và NGNLĐ trong nhà trường.
- CBNGNLĐ tự chăm sóc sức khoẻ tâm lý và thể chất cho bản thân, tự trang
bị cho mình và thực hành được các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức,
nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.
Tiêu chí 3. Về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường
- Các CBNGNLĐ làm gương cho học sinh trong các mối quan hệ, trong
tương tác, giao tiếp và đối thoại;
- Học sinh và CBNGNLĐ tôn trọng, lắng nghe thấu hiểu và chủ động xây
dựng được các mối quan hệ tích cực, tốt đẹp;
- Quản lý cảm xúc tiêu cực trong đối thoại, tương tác, giao tiếp và làm việc
với HSSV,với CBNGNLĐ;
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- Học sinh và CBNGNLĐ hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong các nhiệm
vụ được giao;
- Giúp đỡ, chia sẻ với học sinh và CBNGNLĐ có nhu cầu đặc biệt; có hoàn
cảnh riêng;
- Học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường
xuyên rèn luyện đạo đức tác phong và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng
yêu cầu công việc một cách tốt nhất;
- Các cán bộ quản lý, CBNGNLĐ lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính
xây dựng trong xử lý công việc với đồng nghiệp và học sinh;
- Phối hợp và hợp tác hiệu quả với phụ huynh, cộng đồng địa phương và các
lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh, xây dựng "Trường học hạnh
phúc".
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng GD&ĐT
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện năm "dân vận khéo" 2020, hướng dẫn cụ thể
cho 3 trường điểm triển khai thực hiện mô hình; chỉ đạo các trường còn lại triển
khai lan tỏa thực hiện có hiệu quả.
- Ban hành Kế hoạch số 37a/KH-PGD&ĐT, ngày 07/11/2019 của về Tổ
chức Hội thi xây dựng "Trường học hạnh phúc - Thầ y cô ha ̣nh phúc - Học sinh
hạnh phúc năm 2019" tới 100% trường mầm non, phổ thông trong huyện. Phòng
đã chọn 03 trường (Mầm non Đạp Thanh, Tiểu học Minh Cầm, PTDT Nội Trú)
xây dựng mô hình ''dân vận khéo" cấp huyện năm 2020 theo quy mô cấp ngành.
Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2020. Phòng tổ chức thẩm định đánh giá,
khen thưởng 100% các trường về thực hiện hình trên.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các đơn
vị trên địa bàn huyện;
- Phối hợp với các ban ngành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện mô hình
vào cuối năm 2020.
- Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong
tình hình mới; Kế hoạch số 09-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.
2. Đối với các trường
- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ vào kế hoạch của Huyện, Phòng Giáo
dục và Đào tạo và tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa các nội dung trong
việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị. Gửi kế hoạch của đơn vị về
Phòng GD&ĐT (qua email) trước ngày 30/4/2020.
- Phân công một đồng chí Ban giám hiệu phụ trách công tác dân vận chính
quyền đơn vị.
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- Đối với 3 trường được ngành chọn đăng kí thực hiện mô hình cấp huyện,
bám sát các chỉ tiêu của huyện, tiêu chí mô hình của ngành chủ động triển khai cụ
thể, có kết quả, minh chứng kiểm đếm được.
- Thành lập đội tuyển tham gia Hội thi 'Dân vận khéo" huyện Ba Chẽ năm
2020 (có Kế hoạch cụ thể sau).
- Các trường định kỳ gửi báo cáo 6 tháng, 9 tháng, một năm: trước ngày 14
của tháng 6,9,12 về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
Trên đây là kế hoạch thực hiện năm “dân vận khéo” 2020 của ngành giáo dục
huyện Ba Chẽ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (b/c);
- TP, các PTP (c/đ);
- Tổ CM (t/d);
- Các trường (t/h);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Thị Oanh
Phòng Giáo dục và Đào tạo
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