
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:      /QĐ-UBND Quyết Tiến, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận mô hình dân vận khéo năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương năm 2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/TĐKT ngày 26/4/2013 của Hội đồng TĐKT tỉnh 

Lai Châu Về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 20/HD-TĐKT ngày 17/4/2014 của 

Hội đồng TĐKT tỉnh Lai Châu về bổ sung một số nội dung trong  Hướng dẫn số 19-

HD/TĐKT ngày 26/4/2013 của Hội đồng TĐKT tỉnh Lai Châu Về công tác thi đua, 

khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Hướng dẫn số 18/HD-TĐKT ngày 13/5/2017 của Hội đồng TĐKT thị 

xã Lai Châu V/v công tác TĐKT trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa 

bàn thị xã Lai Châu; 

Căn cứ Tờ trình số 09-TTr/BCĐ ngày 15/10/2020 của Ban Chỉ đạo công tác 

tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở, khối dân vận phường Quyết Tiến V/v đề nghị công 

nhận mô hình dân vận khéo năm 2020. 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các mô hình dân vận khéo năm 2020 đối với 12 tập thể và 

38 cá nhân có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng – Thống kê, BCĐ CTTG, QCDCƠCS, KDV phường 

Quyết Tiến và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, UBND phường; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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DANH SÁCH  

Các mô hình dân vận khéo năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /11/2020 của UBND phường Quyết Tiến) 

 

Stt Tên tổ chức đăng ký Nội dung đăng ký 

1 Trường Tiểu học Quyết Tiến Vận động CBGV-NV, Phụ huynh thực hiện tốt an ninh mạng, Luật giao thông đường bộ. 

2 Trường mầm non Bình Minh 
Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ và 

thực hiện tốt công tác xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực trong năm học. 

3 Tổ dân vận TDP số 8 Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng 

4 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường  
Tuyên truyền, vận động nhân dân trong phường thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi 

trường trong khu dân cư 

5 
Ban công tác Mặt trận TDP số 8 

Tuyên truyền vận động các hộ gia đình trong diện đền bù giải tỏa nhận tiền và bàn giao mặt 

bằng đúng quy định 

6 
Hội người cao tuổi phường 

Tuyên truyền, vận động hội viên hội người cao tuổi tăng cường luyện tập thể dục thể thao 

nâng cao rèn luyện sức khỏe. 

7 Hội nông dân phường Vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và 

giảm nghèo bền vững 

8 Hội LHPN phường Vận động hội viên làm trên 2 nghìn viên gạch sinh thái xây đựng dường hoa 

9 Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 Thành lập đội bóng chuyền hơi nữ tại chi hội 

10 Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 3 Thành lập đội bóng chuyền hơi nữ tại chi hội 

11 Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 7 Duy trì mô hình 5 không, 3 sạch tại chi hội 

12 Ban Chấp hành Đoàn phường Vận động xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế năm 2020 

  

II. CÁ NHÂN 

 

Stt Họ và tên Chứ vụ, đơn vị Nội dung đăng ký 

1 Lê Đức Mạnh Phó bí thư Đảng ủy 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình 

trong diện đền bủ, giải tỏa tại dự án đang triển khai trên địa bàn 

phường 



2 Tống Mai Hương Bí thư chi bộ trạm y tế phường 
Vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn phường thực hiện tốt 

công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

3 Nguyễn Thị Vũ Hạnh Trưởng trạm y tế phường 
Vận động các gia đình thực hiện đưa trẻ đi tiêm chủng đầy dủ 8 

loại vác xin 

4 Trần Thị Nhung Phó trạm y tế phường 
Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh 

5 Khà Thị Lê Trường Tiểu học Quyết Tiến 
Tuyên truyền phụ huynh cùng giáo dục học sinh nâng cao chất 

lượng phẩm, chất năng lực của học sinh. 

6 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Quyết Tiến 
Tuyên truyền tới phụ huynh phối kết hợp với giáo viên giáo chủ 

nhiệm dục nâng cao chất lượng học tập cho học sinhcủa lớp. 

7 Nguyễn Văn Dũng Trường Tiểu học Quyết Tiến 
Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt an toàn giao thông cổng 

trường. 

8 Trần Thị Nhung Trường Tiểu học Quyết Tiến 
Tuyên truyền tốt tới phụ huynh học sinh về phòng chống dịch 

bệnh. 

9 Nguyễn T Bích Ngọc Trường Tiểu học Quyết Tiến 
Phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt an toàn giao thông cổng 

trường. 

10 Nguyễn T.Mai Hương Hiệu trưởng Bình Minh 
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong chỉ đạo các hoạt động 

nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường. 

11 Phạm Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng trường MNBM 
Làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền tới các bậc phụ huynh 

huy động trẻ ra lớp đạt 100% (đối với trẻ MG 3-650 tuổi) 

12 Trần Thị Thủy Phó Hiệu trưởng trường MNBM 

Làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo công đoàn viên xây dựng 

vườn  rau công đoàn tạo cảnh quan môi trường Xanh - sạch - 

Đẹp. 

13 Trần Thị Yến Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh làm tốt công tác phổ cập 

giáo dục trẻ trên địa bàn. 

14 Hoàng Thị Huyền Giáo viên trường MNBM 
Làm tốt công tác tuyên truyền trong công tác tạo cảnh quan môi 

trường Xanh - sạch - Đẹp. 

15 Nguyễn Thị Bình A Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền phối hợp  trong công tác làm đồ dùng đồ chơi tự 

tạo. 



16 Hoàng Lệ Hằng Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh làm tốt công tác nâng cao tỷ 

lệ chuyên cần trẻ tại nhóm trẻ 25-36 tháng A2 

17 Phìn Thị vẹn Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh làm tốt công tác nâng cao tỷ 

lệ chuyên cần trẻ tại nhóm trẻ 25-36 tháng A2 

18 Ngô Thị Thảo Giáo viên trường MNBM 
Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng chămsóc giáo 

dục trẻ tại lớp MGBA2 

19 Phạm Thị Thúy Hà Giáo viên trường MNBM 
Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm sóc giáo 

dục trẻ tại lớp MGNA1 

20 Lục Thị Diệu Linh Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động 

tập thể trong nhà trường 

21 Hoàng T Thanh Tuyến Giáo viên trường MNBM 
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh làm tốt công tác nâng cao tỷ 

lệ chuyên cần trẻ tại nhóm trẻ 25-36 tháng A2 

22 Nguyễn Thị Đủ Giáo viên trường MNBM 
Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh nâng cao tỷ 

lệ chuyên cần tại nhóm 25-36 tháng A1 

23 Nguyễn Thị Dung Phục vụ trường MNBM 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng bữa 

ăn cho trẻ. 

24 Sìn Thị Điệp Văn thư trường MNBM 
Phối kết hợp với các đoàn thể thực hiện tốt  công tác văn thư lưu 

trữ trong nhà trường. 

25 Bùi Thị Hoa Phục vụ trường MNBM 
Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

trường học. 

26 Mai Chí Thanh Bảo vệ trường MNBM 
Tuyên truyền vận động phụ huynh trong công tác đảm bảo an 

ninh trật tự trong trường học. 

27 
Vũ Thị Nguyện 

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 

Tuyên truyền, vận động nhân dân trong phường thực hiện tốt 

công tác tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư 

28 Ngô Thị An 
Trưởng ban công tác Mặt trận 

TDP số 8 

Tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn TDP ủng 

hộ, đóng góp đầy đủ các loại quỹ phí 

29 Lý Thị Hiền 
Chủ tịch hội người cao tuổi, ủy 

viên Ủy ban MTTQ phường 

Tuyên truyền, vận động hội viên hội người cao tuổi tăng cường 

luyện tập thể dục thể thao nâng cao rèn luyện sức khỏe. 

30 Nguyễn Thị Ngân Chủ tịch Hội Nông dân phường Vận động hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 



đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 

31 Trịnh Thị Kiều Anh 
Bí thư Đoàn thành niên phường 

Quyết Tiến 
Vận động xã hội hóa làm làm sân chơi thiếu nhi tại TDP số 12 

32 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Bí thư đoàn phường 
Triển khai thực hiện vận động đoàn viên thanh niên tham gia các 

hoạt động của Đoàn và của tổ dân phố. 

33 Mai Văn Sáng Bí thư chi đoàn tổ 3 
Vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn phường 

và của TDP số 3 

34 Đặng Vân Long Bí thư chi đoàn tổ 5 
Vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn phường 

và của TDP số 5 

35 Nguyễn Hương Nhài 
Chủ tịch Hội LHPN phường, phố 

bí thư chi bộ TDP số 1 

Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tại các chi hội tích cực 

tham gia phong trào văn nghệ, thể thao. 

36 Đồng Thị Nguyện 
Chi hội trưởng chi hội phụ nữ 

TDP số 1 

Vận động chị em duy trì hoạt động đội bóng chuyền hơi tại chi 

hội 

37 Nguyễn Thị Lập Chi hội trưởng chi hội tổ 3 Vận động chị tích cực tập luyện đội bóng chuyền hơi 

38 Nguyễn Thị Hoạt Chi hội trưởng chi hội tổ 7 
Vận động chị em trong chi hội tích cực luyện tập, duy trì đội 

bóng chuyền hơi tại chi hội 
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