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Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác
dân vận của Đảng 15/10 (1930 - 2020); hội nghị biểu dương điển hình
VẸịấn vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; tổng kết và trao giải cuộc thi
Bẳo chí viết về tấm gương “Dân vận khẻo”, giai đoạn 2017-2020
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....Thực hiện Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân
Yị/L 1ẲẤTOT&Nvận Trung ương về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai
2017-2020; hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
ly/lí!
~ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kỷ niệm 90 năm ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930-2020); hội nghị biếu dương điền
hhình
ì n h ííĩ)nn
vân khéo”,
k h é n ” giai
ơ ia i đoạn
ítn n n 2016-2020;
9 0 1 A - 9 0 9 0 ’ tông
t n n ơ kêt
Vnt và
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t r a n giải
ơiải cuộc
niÂr* thi
th i Báo
R á n chí
nhí
“Dan vận
viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020 như sau:
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1. Thông qua tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận
của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp,
các ngành, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác dân vận
của Đảng trong tình hình mới; quan tâm giải quyết những vấn đề đời sống, sán
xuất, bức xúc, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
2. Thông qua tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 20162020 và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo ”, giai đoạn 2017-2020
nhằm biểu dương, tôn vinh các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, có sức lan toả
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo các hoạt động sôi nổi thiết thực chào
mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết
thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung
-T ô chức kỷ niệm và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.
- Biểu dương điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.
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- Tổng kểt và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”,
năm 2020 và gắn với giai đoạn 2017-2020.
2. Hình thức: tổ chức bằng hội nghị.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thòi gian: 01 buổi, dự kiến tháng 9/2020.
2. Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh ủy (Km 3, Quốc lộ 9, Thành phô Đông Hà,
Quảng Trị).
IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Ban hành bộ tiêu chí đánh giá và hướng dẫn Ban Dân vận các huyện, thị,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình
“Dân vận khéo” đề nghị biểu đương, khen thưởng.
- Tổ chức chấm giải, tổng kết Cuộc thi năm 2020 và giai đoạn 2017-2020;
lựa chọn những tác phấm tiêu biếu, chất lượng đăng tải trên các phương tiện thông
tin đại chúng và gửi bài dự thi tham gia chung kết Trung ương.
- Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện công tác khen
thưởng.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ hội nghị.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ
- Phối họp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo của
Thường trực Tỉnh ủy.
- Phát hành giấy mời, chuẩn bị hội trường, trang trí makét, âm thanh, máy
chiếu và các điều kiện khác tổ chức và phục vụ hội nghị.
- Thẩm định các văn bản liên quan.
3. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình
“Ddn vận khéo ” trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các cơ quan báo chí lập chuyên trang, chuyên mục giói thiệu các tác phẩm
tham gia dự thi; lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu giới thiệu đến cán bộ,
đảng viên và Nhân dân.
4. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối họp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ đề xuất
khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được bằng khen và kinh phí trao thưởng.
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5. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Trên cơ sở Ke hoạch này căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để
tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực và báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh
ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để tổng họp báo cáo Ban Dân vận Trung ương.
Nơi nhân:
- Ban Dân vận Trung ương,
'báo cáo)
- Vụ Tổ chức-Cán bộ (Ban Dân vận TW),
- Đ/c Bùi Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ CCQNN
(Thường trực BDVTW tại Đà Nằng,
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Thường trực các huyện ủy, thị, thành, ĐUTT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG vụ
PHÓ BÍ THƯ
Người ký: Nguyễn Đăng
Quang
Email:
nguyendangquang@tinhuyq
uangtri.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Quảng Trị
Thời gian ký: 10.01.2020
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