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Lâm Đồng, ngày 06 tháng  9 năm 2021 

 

    

Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc. 

 

 Ngày 04/8/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 07-

KH/BDVTU phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19”, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. Theo đó Kế hoạch đề ra ba mục đích, yêu cầu và năm nội dung. Đồng 

thời yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai 

thực hiện. 

 Để có cơ sở tổng hợp, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi 

đua “Dân vận khéo trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”. Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể để 

xây dựng kế hoạch đề ra nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình 

hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ báo cáo kết quả Dân vận 

khéo trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 lồng ghép trong báo cáo công tác 

dân vận gắn với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021. 

(kèm theo kế hoạch số 07-KH/BDVTU ngày 04/8/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy) 

Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Phòng Nội vụ cấp huyện; 
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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