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BÁO CÁO 
Kết quả triển khai công tác dân vận của cơ quan nhà nước  

 

Thực hiện Công văn số 2959/SNV-XDCQ ngày 28/10/2016 về việc báo 
cáo kết quả triển khai công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả triển khai như sau: 

I. Tình hình triển khai  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy “về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà 
nước trong tình hình mới”, ngày 12/01/2016 Trường ban hành Kế hoạch số 
05/KH-TCĐN triển khai, thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới và 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

2. Công tác tuyên truyền, quán triệt 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu rộng cho công chức, 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về 
công tác dân vận; trong đó tập trung triển khai: 

- Quyết định số 2898-QĐ/TU ngày 17/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình 
Thuận. 

 - Các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-
NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
dân vận trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW); 

 - Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 07/8/2013 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; 

 - Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Chỉ thị số 03-CT/TU 
ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường và nâng cao hiệu 
quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong tình hình mới”; 

- Chương trình hành động số 25-NQ/TU ngày 11/12/2013 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 
(khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;  
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- Hướng dẫn số 18-HD/BDVTU ngày 13/11/2014 của Ban Dân vận Tỉnh 
ủy về công tác dân vận tham gia vào quá trình tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 

- Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản 
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; 
Quyết định số 218-QĐ/TW về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; 

- Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu công tác dân vận của cơ quan nhà nước các 
cấp”; 

- Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về 
tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong 
tình hình mới” 

- Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc 
lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị 03-
CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

II. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Kết quả công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của Trường 

Tiếp tục lãnh đạo tổ chức vận động thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy 
tắc, quy định của Trường; nhất là Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở, Quy định 
chuẩn mực đạo đức và Quy tắc ứng xử. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt 
được trong năm về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
gắn với các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” và các phong trào 
như: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa; “Xây dựng nông thôn mới”; xây dựng trường học “Chuẩn văn 
hóa”;... góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và xây dựng 
đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Trường thường xuyên thực hiện tốt tự 
phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; ngăn chặn 
và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện 
tốt vai trò giám sát của các đoàn thể, viên chức, người lao động tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Triển khai có 
hiệu quả Đề án “Chi bộ làm tốt công tác tư tưởng” theo chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. Cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác chính trị, tư tưởng 
trong công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thông qua 
việc ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch có nội dung liên 
quan đến công tác tư tưởng.  
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2. Kết quả thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động 
quản lý, điều hành; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ; kết quả 
cải cách thủ tục hành chính 

- Tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà 
trường, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai minh bạch trong 
thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến 
các lĩnh vực hoạt động của Trường, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền 
lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Thực hiện 
công khai về kê khai thu nhập, tài sản của 25 công chức, viên chức quản lý 
(thuộc đối tượng phải kê khai) theo đúng quy định pháp luật. Trường tiếp tục 
triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, quy tắc đã và đang áp 
dụng như: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; Quy chế thi 
đua-khen thưởng; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng; Quy chế làm việc của giáo viên; 
Quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và Quy tắc ứng xử của 
công chức, viên chức và người lao động.  

Trường đã triển khai lấy ý kiến viên chức, người lao động, Ban Chấp 
hành Công đoàn và Cấp ủy Chi bộ về: Đề án số tinh giản biên chế giai đoạn 
2016-2021 (Đề án số 143/ĐA-TCĐN ngày 13/6/2016; Kế hoạch định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác và luân chuyển viên chức quản lý của Trường giai đoạn 2016-
2020 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND tỉnh (theo quy định tại Nghị định số 
158/2007/NĐ-CP của Chính Phủ); cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường giai đoạn 
2016-2020 theo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
giai đoạn 2016-2021. Theo đó đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối 
với 02 phó trưởng phòng; 05 viên chức, người lao động; bổ nhiệm 01 phó 
trưởng phòng và 01 phó Trưởng Ban. Rà soát và công khai công tác quy hoạch 
đối với các chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường giai đoạn 
A5(nhiệm kỳ 2015-2020) và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường 
nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đã đưa ra khỏi danh sách quy hoạch 13 trường 
hợp đối với 11 chức danh; bổ sung vào 13 người đối với 12 chức danh (trong đó 
bổ sung tạo nguồn: 07 người/06 chức danh). 

- Trường đã ban hành và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch cải 
cách hành chính năm 2016; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; 
tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số thủ tục hành chính có 
liên quan đến hoạt động của Trường và công khai đầy đủ, kịp thời bằng nhiều 
hình thức. Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được cấp ủy, 
chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng 
được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của Trường. Cập 
nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh và 
các hoạt động cải cách hành chính của Trường 

3. Kết quả thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, 
tác phong làm việc, quy tắc ứng xử 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng 
dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng 
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phí: Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền; nhất là tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Quy định chuẩn mực đạo đức và Quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức và người lao động Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. Đồng 
thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; phát huy tính 
tiên phong, gương mẫu; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ, góp 
phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực; tăng 
cường đoàn kết, đồng thuận trong toàn Trường. Trường đã tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến và quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối 
với công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của 
công chức, viên chức, người lao động trong việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi 
tham nhũng, lãng phí. 

4. Kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” 

Nhìn chung, cấp ủy và Ban giám hiệu đã nhận thức được tầm quan trọng 
của việc phát động thi đua “Dân vận khéo” nên đã có sự chỉ đạo và triển khai 
thực hiện khá hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng; trình độ 
năng lực công tác ngày càng được nâng lên. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính 
quyền cùng với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai cho 
viên chức, người lao động, HSSV tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
gắn với nội dung các cuộc vận động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; gắn thi 
đua, khen thưởng với việc tập trung thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, 
các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học từ năm 2011-2016 theo Nghị quyết 
của Trường và các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Qua triển khai 
thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đã có những tập thể và viên chức, người 
lao động, HSSV được khen thưởng thành tích từ các phong trào thi đua, hội thi. 
Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết năm học thực hiện 
đúng quy chế, dân chủ, công khai. 

Kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo”  

- Tặng 01 máy vi tính xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, trị giá 15 triệu 
đồng; ủng hộ điện thắp sáng xã Đức Thuận, Tánh Linh, trị giá 10 triệu đồng. 

- Tham gia hoạt động tình nguyện như: Nạo vét kênh mương, sửa chữa 
điện dân dụng tại xã Hồng Phong, Phan Lâm (huyện Bắc Bình), xã Hàm Trí 
(huyện Hàm Thuận Bắc), xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) và xã Trà Tân (huyện 
Đức Linh). 

- Hàng năm, Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức đợt tình nguyện 
“Xuân yêu thương” tặng quà và trợ cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn học giỏi tại các xã Hàm Thắng, Hàm Trí… huyện Hàm Thuận Bắc, đồng 
thời tặng quà cho mẹ liệt sĩ (Phường Phú Tài) và vợ liệt sĩ (Phường Đức Nghĩa). 

- Thực hiện công trình xử lý nước tinh khiết theo công nghệ RO phục vụ 
HS, SV nội trú KTX của Trường. 



 5

 III. Đánh giá chung  

1. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đơn vị đã 
có sự quan tâm đến công tác dân vận nên đã có những đóng góp quan trọng 
trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của 
đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước; góp phần củng cố quốc phòng-an ninh, phát 
huy sức mạnh đoàn kết thống nhất trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác dân vận vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Việc nắm tình 
hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nhất là các vấn đề mới nảy sinh có lúc, có nơi 
chưa kịp thời. Việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách có liên 
quan đến công tác dân vận đôi khi chưa kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

- Trường không có viên chức chuyên trách về công tác dân vận nên việc 
tổ chức thực hiện có lúc chưa được sâu sát. 

 

IV. Nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016-2020  

1. Nhiệm vụ 

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
công tác dân vận.  

- Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 
trong sạch vững mạnh gắn với việc tiếp tục “gương mẫu” thực hiện Quy định số 
101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ 
thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 20-CT/UBND ngày 01/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và các chỉ thị của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-
CT/TU ngày 08/01/2013; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quyết định của Bộ 
Chính trị (khóa XI) ngày 12/12/2013: Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 
số 218-QĐ/TW về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền.  

- Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và một số Nghị định của Chính 
phủ về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy 
định về minh bạch tài sản. Phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc tham gia góp ý kiến các 
văn bản dự thảo phục vụ cho công tác pháp chế, xây dựng Đảng, chính quyền và 
đoàn thể. 
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- Tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác dân vận và phong trào thi đua 
"Dân vận khéo"; trong đó  xác định mục tiêu chung của các kế hoạch trên nhằm 
tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể, lực lượng công 
chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia thực hiện phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đơn vị “Chuẩn văn hóa” gắn với 
chương trình “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.  

2. Giải pháp 

 Cấp ủy phối hợp với Ban giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt các nội dung sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường vai trò lãnh đạo 
của cấp ủy đảng và Ban giám hiệu về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”, hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng tập thể, cá 
nhân điển hình tiến tiến một cách kịp thời.  

- Tiếp tục phát huy các phong trào hành động cách mạng như cuộc vận 
động “Vì người nghèo”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu”. Chỉ đạo 
tăng cường giáo dục đảng viên gương mẫu thực hiện và tuyên truyền đến viên 
chức, người lao động hiểu đúng và thực hiện nghiêm phong trào thi đua “Dân 
vận khéo”.  

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của trường, 
thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của cấp trên để lãnh đạo có hiệu 
quả nhiệm vụ chính trị của trường. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của Cấp ủy, trong từng thời điểm có xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng 
điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết. 

- Nghiên cứu, vận dụng triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng cấp 
trên áp dụng vào Chi bộ; tăng cường mối quan hệ phối hợp lãnh, chỉ đạo giữa 
Cấp ủy, Ban giám hiệu và Ban chấp hành các đoàn thể; tăng cường phát huy dân 
chủ trong nhà trường; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảng viên 
và quần chúng đang công tác tại trường. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác dân vận của Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, Trường báo cáo Sở Nội vụ được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: VT; TCHCQT (B Liên). 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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