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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /HD-LĐLĐ                 Nghệ An, ngày       tháng      năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU của Tỉnh ủy Nghệ An  

về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

-------------- 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/5/2021của tỉnh ủy Nghệ An về nâng 

cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn Liên 

đoàn Lao động huyện, thành thị, Công đoàn ngành triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm nâng cao chất lượng hiệu 

quả công tác dân vận, góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong các cấp công 

đoàn nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng hệ 

thống chính trị vững mạnh, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết, quyền lợi hợp 

pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động  

-  Tuyên truyền xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, phát huy, 

nhân rộng, lan tỏa  trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn .   

- Triển khai phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh học tập 

làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua do tổ chức 

công đoàn phát động 

II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt trong đội ngũ cán bô công đoàn, đoàn viên người lao động về nội 

dung Chỉ thị số 05/CT-TU của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” . 

- Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn, 

công nhân, viên chức, lao động về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia thực hiện phong 

trào “Dân vận khéo”  

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ 

trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, tổ chức công đoàn  

- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện 

theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy 

định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quyết định số 2924-QĐ/TU ngày 

30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại nhân 

dân”; chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức Đối thoại 
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tại nơi làm việc theo quy định của Nghị định 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 

149/2018/NĐ-CP vàNghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

2. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương đơn vị 

để đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân 

vận khéo” gắn với chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động 

với phương châm hướng về cơ sở 

3. Tập trung xây dựng các gương điển hình trong thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước, các phong trào do tổ chức công đoàn phát động như: Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong tào nhân đạo từ thiện, ngày vì người 

nghèo….; các mô hình trong việc xây dựng, củng cổ các tổ chức công đoàn và tham 

gia xây dựng hệ thống trị vững mạnh. 

3.2. Tiêu chí mô hình “Dân vận khéo” (thực hiện theo Hướng dẫn số 151-

HD/BDVTW ngày 27/4/2010 của Ban Dân vận Trung ương)  

Tập trung các tiêu chí cơ bản sau: 

*  Đối với tập thể: 

- Có giải pháp, cách làm hay, phù hợp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, phản ánh kịp thời cho cấp ủy 

đảng, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những búc xúc, nổi cộm 

trong công nhân, viên chức, lao động . 

- Tham mưu sát đúng, kịp thời cho cấp ủy đảng, đề xuất với chính quyền, doanh 

nghiệp những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc những 

nguyện vọng chính đáng của người lao động, những nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị đề ra  

- Có các hình thức linh hoạt để tuyên truyền, vận động, giải thích cho đoàn viên, 

người lao động  hiểu đúng, đầy đủ và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn, thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. 

- Tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tham gia bàn bạc, xây dựng 

chương trình phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt các quy định về quy chế dân chủ 

cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Huy động tổ chức, lực lượng, phối hợp,vận động đoàn viên, người lao động 

làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả các hoạt 

động do tổ chức công đoàn, cơ quan đơn vị phát động. 

- Điển hình “Dân vận khéo” phải được xã hội (hoặc khu dân cư, tập thể người 

lao động) thừa nhận có tác động mạnh mẽ với cộng đồng, có sức lan tỏa, bền vững và 

phát triển. 

* Đối với cá nhân: 
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- Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; 

tuyên truyền, thuyết phục cho người lao động  hiểu và tham gia thực hiện tốt các 

nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.  

- Gương mẫu trong các phong trào hoạt động, có việc làm cụ thể, thiết thực 

trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền về tình hình 

đoàn viên, người lao động, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công nhân, viên 

chức, lao động . Thực hiện tốt việc nêu gương đối với các hoạt động và phong trào tại 

cơ quan, đơn vị. 

- Có ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, tham mưu được những giải pháp đúng đắn 

cho cấp ủy, chính quyền để giải quyền những kiến nghị, đề xuất, những vấn đề bức 

xúc của người lao động . 

- Bản thân có có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành 

mạnh. Bản thân và gia đình luôn luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách của đảng và nhà nước, tích cực tham gia và phát huy vai trò nòng cốt trong các 

phong trào thi đua ở cơ sở, tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân. 

- Kết quả vận động quần chúng góp phần giải quyết được những vấn đề cấp ủy 

đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kinh nghiệm vận động 

được thừa nhận là “Khéo”, có sức lan tỏa, có tính bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh  

- Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện tại các cấp công đoàn. 

- Định kỳ đánh giá, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” và khen thưởng, động 

viên kịp thời 

2. Liên đoàn Lao động huyện, thành thị, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ 

sở trực thuộc  

- Tổ chức triển khai thực hiện  phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa 

phương, đơn vị, cơ sở.  

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát các mô hình đang thực hiện và 

vận động công đoàn cơ sở xây dựng các mô hình mới, tổng hợp báo cáo kết quả  gửi 

về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo- Nữ công ) theo định kỳ.  

* Chỉ tiêu: 

+ Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng được 01 mô hình dân vận khéo về tập 

thể, 01 mô hình “Dân vận khéo” cá nhân 

+ Mỗi công đoàn cơ sở ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” cá nhân gắn với thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả và tính thực tiễn cao. 
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Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU của Tỉnh ủy 

Nghệ An về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp công 

đoàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Có gì vướng 

mắc, liên hệ qua Ban Tuyên giáo - Nữ Công, Liên đoàn Lao động tỉnh để được giải 

đáp và hướng dẫn. 

 

                      TM. BAN THƯỜNG VỤ   

Nơi nhận:                                PHÓ CHỦ TỊCH     
- Tổng Liên đoàn; (để báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy; (để báo cáo) 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; (để chỉ đạo) 

- LĐLĐ huyện, thành, thị;CĐ ngành;                            

- CĐCS trực thuộc;                               (để th/hiện) 

- Các ban LĐLĐ tỉnh;              

- Lưu VT,TGNC.                   Nguyễn Thị Thu Nhi   
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