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I. T!NH H!NH vA NGUYEN NHAN 

Trong nhüng näm qua, các e.p üy dãng dã quan tam 1nh dao,  chi  dao 
tirng buó'c nâng cao vai trà, ch.t lucing, hiu qua hoat dng cUa M.t tr.n T 
quc và các droàn th chInh trj - xã hi; h thng t chüc cüa M.t trn To 
quc và các doàn th chInh trj - xã hi tr tinh dn ca sâ duçc cUng C6, kin 
toàn theo huórng tinh g9n, hoat dng hiu 1irc, hiu qua; ni dung, phuang 
thüc hot ding Co nhiu d6i mOi, h'irâng manh  V6 ca so'; tIch circ tuyên 
truy6n, giáo d1ic, 4n dng nhân dan th'trc hin chü truo'ng, druo'ng 16i cüa 
Dáng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc; tIch circ, chü dng tham gia các 
hoat dng giám sat, phàn bin xä hi, gop xay dçrng Dáng, xây dirng chInh 
quyên; diôi mâi và da dng hóa các hInh thüc t.p hcip doàn viên, hOi  viên; 
phát huy duçc sue manh  eüa kh6i dai  doàn k6t các dan te trong tinh, tao  sir 
d6ng thu.n trong xã hi, sir üng hO cüa nhân dan, gop ph.n thirc hin thing 
lçii eác miic tiêu, nhim vi,i phát tri6n kinh t6 - xã hOi,  báo dam qu6c phOng - 
an ninh, xây dirng Dáng và h th6ng chInh trj trong sach,  vting  manh. 

Ben cçinh nhthig kit qua dqt du'çrc, hogt dç5ng cz.a Mt fran Td quo'c và 
các doàn the chInh fri — xci hç5i van con mç5t so hqn chê, do là.' Vic triên khai 
nhim vii trén mOt  s6 linh vire cOn thii dng, thi6u tInh sang tao,  có khi cOn 
mang tInh hInh thirc; cong tác giáo diic chInh trj tu ti.thng, tuyên truy6n, 4n 
ding, nm b.t tInh hInh, tam tu, nguyen v9ng cilia doàn viên, hOi  viên và các 
t.ng lap nhân dan ehua có nhi6u d6i mo'i, có vic hiu qua chua cao; chat 
luqng cong táe giám sat, phãn bin xâ hOi,  gop xây dirng Bang, xây dirng 
chInh quy6n, tham gia giâi quy6t nhUng vn d6 mau thun, philic tap  phát sinh 
& ca so' có vic con han  ch6; sr ph6i hçxp giüa chInh quy6n v&i Mt trn T6 
qu6c và các doàn th6 chInh trj - xä hOi & mQt s6 fbi chua thu&ng xuyên, hiu 
qua chua cao; chua chili tr9ng d6n vic duy trI cht luçing và nhan rng eác 
mô hInh, di6n hInh tiên ti6n; t 1 t.p hçxp doàn viên, hOi  viên cilia mOt  s6 
dioàn th6 a mOt  s6 nai dat  th.p so vo'i m'ic tiêu d6 ra. 
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Nhii'ng hgn ch khuylt dim nêu trên có cá nguyen nhán khách quan 
và chi quan, song nguyen nhán chi quan là chi ylu, cy th: Mt so cap üy 
dàng chua d cao vj trI, vai trô cüa Mt tran T quc và các dioàn the chInh trj 
- xã hi; mt s c.p Uy dáng, tp th 1änh dao  ca quan Mt tran  To quôc và 
các dloan th chInh tn - x hôi con cham di mâi, thiu si,r näng dng, 
dng, sang tao  trong lãnh do, chi dao  và th chirc thirc hin nhim vit; cong 
tác tuyn diing, quy hoach, dào tao,  bi duO'ng can b Mt tran To quôc va 
các droàn th chi.ra duçc chü tr9ng, näng 1irc cüa mt s can b cOn han  chê, 
chua that  sr tam huyt, chua phát huy ht vai trô, trách nhim trong thçrc hin 
nhim v11; vic thirc hin quy ch phi hcp giUa Mt tran To quôc, các doàn 
th vói chInh quyn và CC ca quan lien quan rnt s nai chua diuçc chiii 
tr9ng, có thai dim chixa chat ch, thiu dng b dn dn hiu qua chua cao. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

Tang cuang sir länh dao  toàn din cüa Dàng dii vOi hoat dng cüa M.t 
tran T quc và các doàn th chInh tn, - xã hi, tao  sir chuyn bin manh  me 
trong nhan thüc, hành dng cüa các cp üy, chInh quyn và cà h thng chInh 
trj; kho'i day manh  me tinh th.n yêu nuâc, chI t1r 1irc, tir cuông, khát vng 
yuan len, phát huy sue math  khi  dai  doàn kt toàn dan tc, chung sirc, ding 
lông thirc hin thing lçii các nhim vii phát trin kinh th - xã hi, bào dam 
quc phOng - an ninh, xay dirng Dàng và h thng chInh trj, dna Yen Bái 
phát trin nhanh, bn vüng theo hung xanh, hài hOa, bàn sc và hanh  phüc. 

Cüng c kin toàn t chirc b may cüa M.t tran  T que và các droàn 
th chInh trj - xã hi tü tinh dn co sâ, dam bào tinh gun, cht hxqng, hoat 
drng hiu qua. Phát huy tInh chü dng, näng dng, sang tao  cüa Mt tran  T 
quc và các doàn th chInh trj - xã hi trong vic tuyên truyn, van  dng, tp 
hgp, doàn kt doàn viên, hi viên, cae tng lap nhân dan tIch circ tham gia, 
huâng üng các phong trào thi dna, các cuc van  dng, gop phn hoàn thàth 
toàn din cac nhim vi chInh trj cUa Ca quan, don vj, dija phuong. 

Nâng cao cht luqng, hiu qua hoat dng cña Mt tran  T quc, các 
doàn th chInh trj - xã hi và các t.ng k9p nhân dan trong vic thirc hin chüc 
näng giám sat, phãn bin x hOi,  tham gia gop xây dirng Dãng, xây dirng 
chInh quyn trong sach,  vng  math  theo phuong cham "dan biê't, dan bàn, 
dan lam, dan kiJm tra, dan giám sat, dan thy hu'thig", nhm tang cuang sir 
dng thuan x hi, sir üng h cUa nhân dan, cüng c lông tin, sr gn bó mat 
thit cüa nhân dan vai Dàng và Nba nuó'c. 



2. Muc tiêu 

2.1. Myc tiêu chung 

Cüng c& xây dirng khi dai  doàn k& toàn dan tc ngày càng vüng 
chic; khoi dy tinh th.n yêu nurc, lông tir hào dan tc, chI tr lirc, tir euông 
và khát v9ng yuan len; phát huy sirc manh  to lan cüa các t.ng lap nhân dan, 
doàn kt, dng lông cüng cp üy, chInh quyn và cà h tMng chInh trj quyêt 
tam thirc hin thing lçi các miic tiêu, nhim vi,i phát trin kinh t - xã hi, bão 
dam quc phông - an ninh, xây dirng Dàng và h thng chInh trj trong sach, 
vtng mnh theo Nghj quyt Dai hOi Dàng b tinh l.n thir XIX, quyét tam dua 
Yen Bái phát trin nhanh, bn vrng theo huàng xanh, hài hôa, bàn sc và 
hanh phiic, tr& thành tinh khá vào näm 2025 và nrn trong nhóm các tinh phát 
triên hang dâu cüa vüng Trung du và mien nüi phIa Bäc vào näm 2030. 

2.2. Myc tiêu cii tiJ 

(1) Phn du 90% doan viên, hi viên và các thng lap nhân dan duçc 
tuyên truyn các chU tri1cng, nghj quyt, chi thj cüa Dãng, chinh sách, pháp 
1ut cUa Nhà nuOc, các quy djnh cüa dija phucing. 

(2) Phn d.0 100% can bô Mt trn, dioàn th cp co sâ, Truô'ng ban 
cong tác Mt trn, chi doàn, chi hi duçic bi duong, tp hun nghip vii hot 
dng, k5' näng 4n &ng quân chüng. 

(3) l thu hut doàn viên, hi viên vào các t chüc chInh trj - xã hi 
bInh quân dat  tü 70% tr& len. Duy trI sinh hoat cüa các chi doàn, chi hi theo 
Diu l cüa ti'rng t chüc doàn th. 

(4) Ph.n dAu 100% các doanh nghip có tir 30 lao dIng tra len và có dlü 
diu kin thành 1p t nü cOng, t chirc doàn, hOi  lien hip thanh niên së 
thành 1p dugc các t chirc dioàn th tuang trng, d.i din cho nguai lao dng. 

(5) Phn d.0 h.ng näm có: 70% Ban cong tác mt trn, chi hi, chi 
doàn thôn, bàn, t dan ph hoàn thành t& nhim yu trâ len; 80% Mt trn T 
quc, các doàn th chInh trj - xa hi cp ca sa hoàn thành tt nhim vii tra 
len; 100% Mt trn To quc, các doàn the chInh trj - xã hi cap huyn, cap 
tinh hoàn thành tht nhim vii tr& len, trong do có 20% hoàn thành xut sc 
nhim vu. 

(6) Dn näm 2025, có 100% can bO chuyên trách Mt tr.n T quc, các 
doàn th chmnh trj - xã hi c.p tinh, cp huyn dat  chun chirc danh theo quy 
dijnh; 90% tra len Chü tjch Mt trn T quc, truang các doàn th chInh trj - 
x hi c.p ca s& dat  chun chuc danh v trInh dQ chuyên mon và 1 lun 
chInh trj theo quy djnh. 
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(7) H&ng näm, Mt trân T quc và mi t chirc doàn th chInh trj - xâ 
hOi tinh chi dao  cp huyn xây dung mi It nht 03 mô hInh tiêu biu, môi 
xã, phithng, thj trn xây dirng mth It nht 02 mô hInh tiêu biêu, mi cong 
doàn CU' s xây dirng mói It nht 01 mô hInh tiêu biu trong phát trin kinh tê, 
bâo v môi trixng, an ninh trt tir, xay dçrng kt cu ha thng giao thông nông 
thôn, giüp d thoát nghèo bn vttng... 

(8) Mt trn T qu6c và các dioàn th chInh trj - xã hi phk du hoàn 
thành toàn din các chi tiêu, nhim vii theo chucing trInh hành ding thirc hin 
Nghj quyt Dai  hi 1n thir XIX Bang b tinh và chuang trInh hành dng 
lãnh dao  th1rc hin nhim vi chInh trj hang näm cUa Tinh üy. 

III. NHI1M VçJ, GL&I PHAP 

1. Tang ctrô'ng sir länh d3o cüa cap üy däng ctôi vói hot dng cüa 
Mt trn Ti quc và các doàn th chInh tr - xä hi 

Tip tiic quán trit sâu rng Kt 1u.n s 62-KL/TW ngày 08/12/2009 
cüa B ChInh trj v tip tiic di mi ni dung, phuang thüc hoat dIng cüa 
M.t trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hOi.  Nâng cao nhn thCrc v 
vai trè, trách nhim cüa cp üy dãng, chInh quyn các cp di vOi Mt trn 
T quc và các dioàn th chInh trj - xã hi trong si,r nghip xây dirng khi dai 
dioàn kt toàn dan tc, xay dirng Bang, xây dirng chInh quyn trong sach, 
vUng manh. 

Di mó'i phucmg thiirc 1änh dao  cüa các cp üy, t chilic dãng di vâi 
Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi theo hung "giao nhim 
vi, khoán san phdm ", quy dijnh rO tin d và thai gian hoàn thành, bào dam 
phü hgp vâi diu kin thirc tin tai  dja phuong, ca sâ. Tang cuông kim tra, 
giám sat, djnh k sa kt, tng kt rut kinh nghim vic thirc hin chü truang, 
nghj quyt, chi th cüa các c.p üy diãng di vái hoat dng cüa Mt trn T 
quc và các dioàn th chInh tr - xã hi, Djnh ki hoc khi cn thit, các cp üy 
diãng t cht'rc lam vic vói Mt trn T quéc và các dioàn th chInh trj - xã hOi 
d djnh huâng, lãnh dao,  chi  dao  và tháo gO kjp thii nhffiig khó khän, vrnng 
mc trong thirc hin nhim vii. 

Quan tam thrc hin t& cong tác giáo diic chInh trj tu tung, quán trit 
sâu sc tu tu&ng Ho ChI Minh và các quan dim cüa Bang v xây drng, phát 
huy sue manh  khM  dai  doàn kt toàn dan tc, v cong tác 4n dng qun 
chüng, lam cho can bO,  dâng viên, doàn viên, hi viên và nhân dan du hiu 
rö và tIch circ tham gia thirc hin, 
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Thirc hin Co hiu qua Quy ch pMi hgp cong tác giüa Dâng doàn Uy 
ban Mt trn T qu& và các dioàn th chInh trj - xã hi tinh, Ban Thung v1,i 

Tinh doàn vth ban thithng vii các huyn, thj, thành üy theo Quy& dijnh s6 
679-QED/TU ngày 13/3/20 17 cüa Ban Thung v1i Tinh üy Yen Bái. 

9 r 

2. Tang cuô'ng siy phôi hp gifra chInh quyên vói Mt trn To quôc 
và các doàn the chInh trj - xã hi 

Các cp chInh quyn tang cung ph6i hqp, h trg, tao  diu kin thu.n 
1çi d Mt trn T quc và các droàn th chInh trj - xã hi th%rc hin t& chirc 
näng, nhim vi,i theo quy djnh; dng thOi, trirc tip tham gia thirc hin mt s 
chuong trInh, dir an phü hcrp d tp hçip, thu hut, phát huy sue sang tao,  eUng 
nhi.r tao  vic lam và thu nhp cho doàn viên, hi viên. Quan tam, tao  diu 
kin h trg v Co sâ 4t chit, kinh phi cho hoat dng cüa M.t trn To quOc và 
cáe dioàn th chInh trj - xã hi các cp. 

Thirc hin tot quy chê phôi hçip giüa chInh quyên vâi Mt trn To quôc 
và các doàn th chInh trj - xã hi trong vic nm tinh hmnh, kjp thOi giãi quyt 
các kiên nghj, nguyen v9ng hcip pháp, chInh dang cUa doàn viên, hi vien va 
nhân dan; djnh k' t chirc hi nghj so kt, tng kt vic thirc hin quy ch 
phi hçp theo quy djnh. 

3. Tang cirô'ng cüng c ti chfrc cüa co' quan Mt trn To quôc và 
các doàn th chinh trj - xâ hi 

Tip tiic s.p xp, di mói mô hInh t chCrc b may cüa co quan Mt 
trn T quc và dloàn th chInh trj - xã hi các cp dam báo tinh gpn, hoat 
dng hiu 1irc, hiu qua. D.c bit chü tr9ng tang cuxng cUng c, kin toàn, 
nâng cao chit luçng các t chrc doàn th co s. T ehirc so' kt, dánh giá 
tInh hmnh thçrc hin cac d an cüa Ban Thung vii TiIih iiy v sp xp t chüc 

A P 9 A A A P A P 9 A A 9 P bQ may cua co quan Mat  tran To quoc va cac to chuc dioan the; tren co so do 
xây dirng phuong an tip tiie hoàn thin t chüc b may, nâng cao cht 
lugng, hiu qua hoat dng cüa co quan Mt tr.n T quc và các t chuc doàn 
the các cap. 

Phát huy vai trO eUa cp üy, t chuc dlàng, dàng viên trong t chirc Mt 
trn T quc và the doàn th chInh trj - xã hi. Lam t& cong tác phát trin 
dàng viên trong doàn vién, hi viên, nht là di vó'i doàn viên thanh niên, 
cOng nhân lao dng, nông dan, hi viên là n, là ngui dng bào dan tc 
thiu s6, nhm xây dirng lirc lugng nOng c&, lâu dài cho Mt trn T quc va 

the th chüc chInh trj - xã hi. 
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Lam t& cong tác tao  ngun, quy hoach, dào tao,  bi dlxO!ng, luân 

chuyn, b tn, sir dicing, xây dirng di ngü can bO cüa Mt tr.n To quôc và 
các doàn th chInh trj - xã hi các cp có dü phrn cht, dao  dirc, nãng 1irc và 
uy tin dláp irng yeu c.0 nhim viii, trong dió chü tr9ng di ngü can b lãnh do 
chü ch&, can bô tré, can bô nU, can b ngi.thi dan tc thiu s; b tn, sap xêp 
can b có phm cht dao  dtirc tt, có näng 1iic, uy tin, nhit tInh, tam huyêt 
vi cong tác 4n dng qun chüng, cong tác dioàn, hi dé tao  nguOn can b 
truóc m.t và lâu dài cho h tMng Mt tr.n T quc và các doàn the chinh trj 
- xä hi tr tinh tái Ca si. Phát huy tinh than trách nhim, tInh tin phong, 
gu'o'ng mu cUa di ngü can b, dlãng viên giü chüc vii länh dao  chü ch& cüa 
Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - x hi các cp. 

Quan tam thtzc hiên t& ch do, chinh sách di vOi can b; b trI hçp 1 
so 1uçng can bO doàn, hi chuyên trách theo yêu cu nhim v11; sp xêp, bô 
tn cong vic phU hcip di vâi dii ngU can b lam Cong tác doàn, hi sau khi 
ht tui tham gia cong tác doàn, qua tui bu cir hoc qua nhim k' b.0 cir. 

4. Dôi mcri ni dung, phirong thfrc, nâng cao chat ltrçrng, hiu qua 
hot dng cüa Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi 

4.1. Nâng cao chit lwçrng, hiu qua cong tác tuyên truytn, vmn d3ng, 
41p hçip doàn viên, h5i viên và các tang lop nhân dan 

Tich circ tuyên truyk, ph bin, quán trit sâu rng Nghj quyt Dai  hi 
XIII cüa Bang, Nghj quy& Dai  hi XIX Bang bO tinh và các chuang trInh 
hành dng th1rc hin Nghj quyt tOi toàn th doàn viên, hi viên, các tang lop 
nhân dan, tao  sir thng nht cao trong nhan thic và hành dng, tao  khI the thi 
dua sOi ni, tinh thn näng dng, chü dng, sang tao,  quyt tam chinh tnj cao 
d thçrc hin hoan thanh toàn din các miic tiêu Nghj quyt dä d ra. 

Tp trung tuyên truyn, van  dng nhân dan chip hành tt các chü 
truang, nghj quy& cüa Bang, chInh sách, pháp luat  ciia Nba nuOc và các ngh 
quy&, chuang trinh, k hoach, d an, chInh sach cüa Tinh üy, Hi dng nhân 
dan, Uy ban nhân dan tinh v phat tniên kinh t - xã hi, bão dam quc phông - 
an ninh, xây dirng Bang va h thông chInh trj; cüng vOi cap üy, chInh quyên 
thirc hin hiu qua "myc tiêu kép ", vira phông, chng hiu qua djch bnh 
Covid-19, vra dy manh  phát trin kinh th - xa hi. Khai dy tinh thn yêu 
nuOc, lông tr hào dan tc, chi tçx 1c, tix cung, khát v9ng vuoi len, chü 
dng, sang tao,  tIch ciic tham gia phat trik kinh t - xã hi, xóa dói, giam 
nghèo, xây drng nOng thOn mOi, do thj van minh, gop ph.n thrc hin th.ng li 
miic tiêu, nhim vii nghj quyt dai  hi dàng b các cp nhim kS'  2020 - 2025. 
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Không ngrng di mad, sang tao, thay di tu duy, phucing pháp, each 
lam, da dng hóa các hInh thirc tuyên truyn, 4n dng, tp hçp qun chüng 
phü hçip vói tiirng ni dung, di tucing, dja bàn, diu kin thic tin tai  dja 
phuang; tránh tu tuing lé,i mOn, tInh trng giáo diiu, sáo rông trong tuyên 
truyn, 4n dng; trong d, cn quan tam eác dija bàn vüng cao, vüng có diu 
kin kinh t - xã hi dc bit khó khän, vüng dng bào dan tc thiu s. NOi 
dung tuyên truyn, 4n dng phài dáp iirng dung nguyen v9ng, quyên lçi 
ehInh diáng cüa nhân dan, dng th&i phãi d hiu, d nhó, d lam theo; phát 
huy vai trô cüa già lang, trung bàn, truing dèng h9, nguàri có uy tin trong 
cong dng dan cu. Các t chirc chinh trj - xâ hi cn lam t& cong tác tuyên 
truyn trong ti'.irng co quan, t chüe và trong nhân dan nhm khuyn khIch, 
drng viên, thu hut dông dào qun chñng nhân dan tham gia t chirc cüa mInh. 

Hang näm, Mt trn T quc, các doàn th chInh trj - xä hi xây dirng k 
hoach tuyên truyn, t chirc thirc hin có hiu qua các miic tiêu, chi tiêu, 
nhim vi..i chü yu theo Chucmg trInh hành dng thirc hin Nghj quy& Dai  hi 
l,n thur XIX Dãng b tinh và Chucrng trInh hành dng eUa Tinh üy lãnh dio 
thirc hin nhim YçI ehInh trj cüa nàm. Phát huy vai trè eüa dioàn viên, hi viên 
trong thirc hin các nhim viu chInh trj tai Co quan, don vj, dja phuxong, Co s&, 
nht là trong xây dirng nông thôn mad, do thj van minh, phát trin kinh t tu 
nhân, kinh t tp th& xóa dói giàm nghèo, thçrc hin chInh sách an sinh xä hOi, 
nâng cao chi s htnh phüc cho nhân dan... 

4.2. D& mói ni dung, bin/i thik t6 chüc dc hoit dng, phong trilo 
thi dua, cuc vIn dng dim bio phil h9p, thiêt thrc, hiçu qui; p/It buy 
t A 9 A K 9 ' A A • tinh nang d911g, chu dng, sang tio cua Mit trin To quoc va cac doan the 

chIn/i t4 - xi hçi trong t6 chüc thc hin nhim vi 

Hang näm, Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi barn sat 
chU truong, nghj quy& cüa Dàng, Chuong trInh hành dng thçrc hin Nghj 
quyt Dai  hi XIX Dàng b tinh, các chucrng trInh, k hoach, d an, chInh 
sách v phát trin kinh t - xi hi cüa tinh, tir do xây dirng và t chuc th%rc 
hin chuong trInh, k hoach hoat dng cüa t chuc mInh dam bào thit thçrc, 
hiu qua, sat vâi thçrc tin, huó'ng manh  v co sâ. Trong do: 

4.2.1. Mgt tran  Td quc: 

Tip tiic di mad ni dung, phuong thüc, t churc t& các phong trào thi 
dua, cuc 4n dng, nht là các cuc vn dng lan do Mt trn T quc hoc 
Thu tuâng ChInh phU phát dng nhu: "Toàn dan doàn kIt xáy dy'ng nông 
thón mó'i, do dij van minh ", "Ca rncác chung tay vi ngwài nghèo - không dl 
ai bj bó lriphIa sau ", "Toàn dan doàn kIt xdy dy'ng d&i sdng van hóa"... 
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Phát huy tt vai trô là th ch(rc nOng c& trong tp hçip, xây dirng, phát 
huy sirc manh  khi  diai  dioàn kt toàn dan tc, thirc hành dan chU, phát huy 
quyn lam chü cüa nhân dan, tang cung dông thun xã hi, tao  ra sic manh 
to 1rn gop phn thrc hin thing lcd nhim vii chInh trj cüa tinh. Không ngirng 
di mth ni dung, hInh thirc t chirc các hoat ding, phát huy vai trô cüa Ban 
cong tác M.t tran  và nhing nguô'i có uy tin trong cong dOng dan cu, hung 
manh v ca sO, vüng sâu, vUng xa, vUng dng bào dan tc thiêu sO. 

Thirc hin t& quy ch dan chü 0 co sO, phát huy vai trô và hiu qua 
hoat dng cüa các mô hInh tr quàn 0 ca sO; t chüc các hInh thirc phi hçrp dê 
ngu0i dan tham gia d.y dü các khâu cüa qua trInh ban hành và tO chirc thirrc 
hin các chü truo'ng, chInh sách, chuang trInh, dé an theo phung châm "dan 
biê't, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, dan thy hzthng". 

Di mOi, tang cuOng cOng tác phi hgp t6 chüc tip xuc cir tn, di 
thoai vOi nhân dan, tang s6 luçmg các cuc tip xüc, di thoai theo chuyên die; 
1.ng nghe, tng hcip, d xut v0i các cci quan có thrn quyn giâi quyt kjp 
thOi nhUng nguyen vçng, kin nghj chInh diáng cüa cü tn và nhân dan vOi 
phucing châm "TrQng dan, gizp dan, hiu dan, hQc dan và Co trách nhim vO'i 
dan; nghe dan nói, nói dan hiu, lam dan tin ", huOng dn miic tiêu si,r hài 
lông cüa nhân dan, chàm lo cho hnh phüc cüa nhân dan, cüng cô niêm tin 
cüa nhân dan di vOi Dãng, Nhà nuOc. 

T chi'rc Mt các cuc 4n dng quyên gop, üngh, d.y rnanh hoat dung 
cixu trçi, an sinh xa h9l thong qua Quy vi ngwcri ngheo , Quy cu'u trciphong 
chng thiên tai ", lan tOa tinh than dioàn kt, tuong than tuong ái trong xã hi 
vOi nhüng giá trj nhân van cao cà, gop phân xây dirng con nguOi Yen Bái 
"than thin, nhán ái, doàn kIt, sang tgo, h5i nhçp". 

4.2.2. Lien doàn Lao dc5ng: 

Tip tic di mOi và d.y manh  các phong trào thi dua yêu nuOc do Tng 
lien doàn Lao dng Vit Nam và Lien dioàn Lao dng tinh phát ding trong 
các co quan, don vj, doanh nghip trên da bàn tinh. 

Quan tam cong tác giáo diic chinh trj tu tuOng, tang cuOng bàn chat 
giai cap cOng nhân cho dOi  ngU can b, doàn viên và nguOi lao dng; xây 
diing di ngU cOng nhân, viên chilic, nguOi lao dIng có bàn lTnh chinh trj, có 
thirc M chirc k lu.t cao, có MI sng van hóa, trInh dO,  k näng ngh nghip, 
tác phong cOng nghip, x1rng dáng là 1irc luçing nông cOt, di dâu trong thiic 
hin mitc tiêu cOng nghip boa, hiOn dai  hóa, phát tnin kinh t - xã hOi  cüa 
dija phuong; khuyn khich phát trin dOi  ngü cOng nhân lành ngh, doanh 
nhân có trInh dO,  k5 nang quân 1, kinh doanh giOi; tich circ bi duO'ng, giOi 
thiu doàn viên uu tü cho Dàng. 
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Phi hçip vi nganh Lao dng - Thuong binh và Xà hi, các dja 
phuo'ng, doanh nghip, thirc hin tht nhim vi.i dào tao  ngh& giái quyt vic 
lam, chuyn di ngh cho lao dng nông thôn. 

Nâng cao nhn thirc v vai trô, vj trI cüa t chirc cong doàn trong h 
tMng chInh trj, nht là trong diu kin kinh t thj trueing dijnh huáng xã hi 
chU nghia và hi nhp qu& t. Di mcii nOi  dung, phuang thüc và nâng cao 
hiu qua hoat dng cong dioàn; xây dirng th chirc cOng doàn vüng manh, miic 
tiêu hrning v ca sâ, 1y doàn viên lam dii tirçYng 4n dng dioàn kt, lay co 
s& lam dja bàn hoat  dng chInh, theo phuang châm "O' dáu Co cOng nhân lao 
d5ng, & dO cO t chi'c cOng doàn "; tIch circ tuyên truyn, 4n dng thành 1p 
cong doàn Ca sâ trong khu vi7rc doanh nghip ngoài nba nuâc. 

Thirc hin t& quy ch dan chü trong doanh nghip, xây dirng quan h 
lao dng hài hôa, n djnh, tin b. Lam t& vai trô dai  din và bào v quyn, 
igi Ich hqp pháp, chInh diáng cüa doàn viên, cong nhân, viên chirc, nguài lao 
dng; dam bào hài hOa 1çi Ich cüa Nhà nuó'c, nguOi sü diing lao ding, nguô'i 
lao dng, trong do 1.y igi Ich cüa ngixi lao dng lam trung tam. ChU ding 
phi hçTp vâi các cci quan chirc näng tang cuOng t chirc các cuc tiêp x11c, 

d6i thoai trirc tip giUa chü doanh nghip và ngu?ii lao ding d giài quyt 
nhUng kin nghj, d xut chInh dáng cüa ngui lao dng; nhüng vn d birc 
xüc, mâu thun phát sinh trong quan h lao dng, nhm tao  mi quan h gn 
bó chat chë giüa nguii lao dng và chü doanh nghip; ding thO'i, 4n dng 
các doanh nghip tIch circ tham gia các hoat dng tr thin, an sinh xâ hi. 

Tang ci.thng phi hgp t chirc các hoat dng kim tra, giám sat vic 
thirc hin Lut Lao ding, Lu.t Cong doàn, vic thirc hin các ch d chinh 
sách cho can b, cong chirc, viên chirc, cOng nhân, ngui lao dng tai  các cci 
quan, don vj, doanh nghip trén dja bàn tinh. 

4.2.3. Hç5i NOng dan: 

Nâng cao cht luçing, hiu qua các phong trào thi dua do các cp hi 
phát dng nh.m phát huy vai trO là 1i.rc hrgng tiên phong và là chü th quan 
trQng nht trong vic th?c hin mic tiêu, nhim vi.i cci cu lai  ngành nOng 
nghip gn vói xây dirng nOng thOn mi và giàm nghèo ben vüng ti cci s&. 

Tip tiic tang cithng các giài pháp cUng c& xây dirng t chü'c hi vüng 
manh, xUng dáng là t chüc dti din cho hrc lugng lao dng xà hi lan nht 
cüa tinh, thirc sir là ch dira vüng chc cho hi viên; di mâi t chrc và hoat 
dng cüa hi phü hgp vai yêu cu thirc hin nhim v11 chInh trj cüa tinh và 
diu kin thirc t dja phucing. 
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Da dng hóa ni dung sinh hoat hi theo huó'ng phü hqp vó'i tmg nhóm 
di tuçing, dja bàn, nht là tp quán van hóa, thói quen san xuât cUatng dija 
phucing, ca s; trong do, chü tr9ng t chiirc sinh hoat theo chuyên die ye phát 
trin kinh t& irng diing tin b khoa hQc, k5T thu.t, kiên thirc, kinh nghim 
trong san xut, thu hoach, ch bin, tiêu thii san phm,...; phát huy vai trO cüa 
các h nông dan san xu.t, kinh doanh giOi, din hInh tiêu biêu trong phát 
trin kinh t d khuyn khIch, nhân rng; dia dng hóa hInh thirc sinh hoat 
theo nhóm, dija bàn dan ci..r, sinh hoat theo các t hçp tác, hçp tác xã. 

Thirc hin t& vai trO là cu ni gifta nông dan vâi Nhà nuOc, nhà khoa 
hQc, doanh nghip và hçip tác xà. Vn dng, tu vn, h trg, dong hành vOi 
nông dan d di mcii phuang thirc th chüc san xut, thành l.p hcip tác xã, to 
hçp tác, lien k& vth doanh nghip trong san xut, chê biên, tiêu thii san 
phrn; thrc hin có hiu qua các di,r an phát trin san xut lien kt theo chui 
giá trj, chuang trInh mi xã mt san phm...; djnh huâng, tang cu6ng cp 
n}it thông tin, kin thirc cho nông dan v thj triRing, tiêu chu.n cht lucing 
san phm, quy trInh san xut an toàn, san xu.t hU'u co trong nông nghip... 
dláp irng miic tiêu nâng cao ch.t lucing, giá trj gia tang và näng 1irc canh  tranh 
cUa san phm nông san trên thj trumg trong nuc9c và xu.t kh.u. 

Dèi mâi, phát trin và nâng cao hiu qua hoat dng Qu5 h trç nông 
dan các c.p, tr9ng tam là du tu, cho vay xây dirng, nhân rQng các mô hInh 
san xut, kinh doanh hiu qua theo hithng san xut nông nghip hang hóa quy 
mô ló'n, phát trin kinh th tp th& huàng ti xây dyng kinh t nông nghip. 

Phi hçip vii ngành Nông nghip và Phát trin nông thOn, các ngành và 
các dja phuo'ng tIch ciic thirc hin d an ca cu 1.i nông nghip gn v6i xây 
dirng nông thôn mth bn vUng, huóng t9i mic tiêu xây diing "nóng nghip 
sinh thai, nóng thôn hin dqi, nông dan van minh ". 

4.2.4. Doàn Thanh niên Cç5ng san H3 ChI Minh: 

Tip tçic di mâi ni dung, phuang thirc t chüc các phong trào thi dua, 
các hoat dng cho doàn viên, thanh niên do các c.p b doàn phát dng, nhm 
thu hut dông dào thanh nien tham gia; phát huy vai trO xung kIch cüa thanh 
niên trong vic tIch circ tham gia thirc hin nhim v11 phát trin kinh t - xä 
hi, bào dam quc phOng - an ninh cüa dija phuong. 

Tang cuOng giáo diic chInh trj tu tu&ng cho doàn viên, thanh niên, khoi 
dy chi tçr içrc, tir ciRing, khát vng cng hin, tinh than di mó'i, sang tao; 
vai trO tien phong, gucing mu di du trong ung diing khoa hc cOng ngh, 
phát trin ngun nhân lirc chit luçmg cao, thirc hin chuyn di s, xây dirng 
nn kinh t s&  xã hi s, xây dirng và yân hành mO hInh do thj thông minh. 
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Chñ trI tham muu xây dirng và thirc hin hiu qua D an h trg, phát 
trin phong trào thanh niên Yen Bái khi nghip giai dioan 2021 - 2025; dy 
manh phong trào khâi nghip, l.p nghip trong thanh niên. Tu van, h trçY, 
djnh hrnfrng, dIng hành eUng thanh nién khâi nghip theo hung gn v6i tiêm 
näng, th manh,  các san phm chU 1çrc, dc san eüa dja phucing; truó'c ht là 
4n dng thành 1p các t hqp tác, hçip tác x, doanh nghip nhó và vira, các 
h kinh doanh cá th, tham gia thirc hin các dir an phát trin san xut lien 
kt theo chui giá trj; nhân rng các mô hInh câu lac  b, vuô'n ucm thanh 
niên khii nghip, thanh nién giüp nhau phát trin kinh t. 

Tip tiic cUng c& kin toàn, nâng cao cht luçng và hiu qua hoat dng 
cüa các t, chirc doàn, nht là dioàn Ca si & các xã, phuing, thj tr.n, các dja 
bàn vüng cao, vüng dc bit khó khãn. Di mi phucing thIrc tip cn doàn 
vién, thanh niên theo sâ thIch, chuyên môn, nghip vii, phü hçip vó'i tirng 
nhóm dM tucYng, d tuM, khu virc thông qua các hott dng thit thirc. 

DM mi hInh thüe sinh hoat doàn, thung xuyên thay di v khong 
gian, thyi gian sinh hoat, nhu: Sinh hoat tai  di tIch ljch sir, dija chi do, sinh 
hoat dip  doàn viên, thanh niên tham gia các cong trInh, phn vice do t chi.rc 
Doan, Hi phát dng; tp trung ci th hóa và trin khai thrc hin các ni 
dung giáo diic kin thüc, k5' näng sang, k näng th?c hành xã hi, rng x1r, 
giao tip và np sng van hóa trong doàn viên, thanh niên; thành 1p và duy 
tn hoat dng cüa các mô hInh sinh hoat câu lac  b, th, dci,  nhóm thanh then 
theo nghê nghip, sO' thIch, lèng ghep các chuyên di v k näng xã hi. 

T chirc các hoat dng, phong trào phong phü v ni dung, da dng v 
hInh thüc, thirc sir tao  mOi truO'ng d doàn viên, thanh niên rèn luyn, cng 
hin và tru&ng thành. TIch circ, chü dng, phi hçp chat chë vO'i các ngành, 
các cp phát dng và tnin khai cáe cOng trInh, phn vic, các phong trào, 
cuc 4n dng dam bão thit thire, hiu qua, tránh phô truang, hInh thirc. 
Tang cuO'ng phi hgp gitta t chirc doàn trong các ca quan, doanh nghip, 
truO'ng hçc, don vj lirc lucing vu trang vâi th chirc doàn trên dija bàn dan cu 
trong vic t chirc các phong trào thanh niên. 

4.2.5. Hi Lien hip Phy ni?. 

Tip tiic t chi'rc t& càc phong trào thi dna, cuc 4n dng do các cp hi 
phii nct phát dng nhu: "Giói viêc nzthc, dam vic nhà", "Phy nh' tIch cy'c hQc 
tçp, lao dç5ng sang tgo, xây dyng gia dInh hqnh phic ", "Ty' tin, ty' trQng, trung 
hçu, dam dang", "Xáy dyng gia dinh 5 không, 3 sqch "... gop phn xây dirng 
nguO'i phii nft Yen Bài "than thin, nhân ái, doàn ke't, sang tgo, h5i nhap ". 
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Tp trung xây dirng t chüc hi các c.p vüng manh;  t chirc các phong 
trào, cuc 4n dng thit thirc nhm phát buy vai trè, vj th cüa phii ntt trong 
mi mt cüa di sng xã hi. Khuyn khIch, dng viên, tao  diu kin cho phii 
nü tham gia các hoat dng x hi d phát trin toàn din; d.c bit là phii nü i 
các dija bàn vüng cao, vüng sâu, vüng xa, ph nCt ngi.thi dan tc thiêu so. 

Tang cung 4n dIng, h trq ph,i nü sang tao,  khi nghip, phát triên 
kinh t, xóa doi, giàm nghèo, bào v môi trung; dc bit là phát huy vai trè 
nOng ct cUa phii nü trong xây dçrng gia diInh .m no, bInh ding, hanh  phüc, 
tin b, bão tn và phát buy các giá trj van boa dan tc, là lirc lucing tiên 
phong trong vic nâng cao chi s hanh  phüc cüa nhân dan. Dng hành, két 
ni, tu van, h trq giãi quyt khó khàn cho các nhóm phçi nü yu th. 

Tip tiic quan tam quy hoach, dào tao,  bM duo'ng, luân chuyn, b trI, 
sü diing can b nU nh.m xây dçmg và tao  ngun di ngU can b nü cüa các Co 

quan trong h thng chinh trj; quan tam chäm lo phát trin di ngü can b, 
cong chirc nü co sâ, dc bit là can b nU a cac dija bàn vüng cao, v1ng sâu, 
viing xa, no'i có dông dng bào dan tc thiu s& 

4.2.6. Hç5i Cu Chié'n binh: 

D.y manh  phong trào thi dna "Cu chié'n binh gu'o'ng mu" g.n vái 
thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa BO ChInh trj và các cuOc  4n dng, các 
phong trào thi dna yêu nuac khác. 

Tang cuang giáo diic chInh trj, tix trning và bàn linh cUa ciru chin binh 
trong tmnh hInh mâi; phát buy vai trà, tInh tin phong, gucng mu cüa ciru 
chin binh trong phong trào "Toàn dan báo v an ninh Td quc ", gop ph.n 
quan trng giü vtrng an ninh chInh trj, tr.t tir, an toàn xã hi trên dija bàn. 

Phát huy truyn thng "Bç5 d5i cy H ", nâng cao vai trô, vj th cUa Hi 
trong cong tác giáo diic truyn th6ng ljch sir, each mang  cho th h tré; tIch 
circ tham gia xây dirng và bào v Dàng, Nba nuâc, bào v chê d xä hi chü 
nghia, bâo v nhân dan; dâu tranh phOng chng ti pham, t nan xa hi, giü 
gIn an ninh trt tr Co s&. 

D.y manh  phong trào c1ru chin binh thi dna pht trin kinh t, xóa diói, 
giàm nghèo, xây dixng nông thôn m&i, xây dirng van hóa & khu dan Cu; Xây 

dçrng và nhân rng cac mO hInh cru chin binh lam kinh t giôi, mô hInh xã, 
thôn, bàn không có h c1ru chin binh là h nghèo; dng viên, khIch l hi 
viên phát trin kinh t gia dInh theo hu&ng hinh thành các mO hinh h kinh 
doanh cá th& thành l.p doanh nghip nhô và vüa, các hqp tác xä, t hçip tác, 
lien kt phát trin san xut theo chui giá trj. 
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4.3. Phát huy vai trb cüa Mt trçmn T quiJc và các doàn the chinh trj - 
xd h3i tham gia xay dyng Dáng, chinh quyn; giám sat và phán bin xd 
h3i; phbng ch6ng tham nhflng, thrc hành tiêt kim, chiJng ldng phi 

Thirc hin t& vai trô, ch(rc näng, nhim v1i cUa Mt trn T quc, các 
doàn th chInh trj - xä hi trong vic d.i din, bào v quyên và lcd Ich hcip 
pháp, chInh dáng cüa nhân dan; phát huy quyn lam chü cüa nhân dan và tao 
diu kin thun lçii d nhân dan tham gia xây dirng Dáng, chInh quyên trong 

sach vftng  manh  theo Quyt djnh s 21 8-QD/TU ngày 12/12/2013 cUa B 
ChInh trj gn vâi thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 khoá XII cUa Ban Chap 
hành Trung uang Dãng. Kjp thô'i phàn ánh v6i cp üy, chInh quyên nhung 
tam tu, nguyen v9ng, kin nghj chInh dáng cña nhân dan, cüng co niêm tin 
cüa nhân dan di v6i Dàng, chInh quyn, tao  sir dng thuan  cao trong xä hi, 
gop phn thirc hin th.ng lcii nhim vii chInh trj ô dja phucing. 

Tip tic nâng cao hiu qua cong tác giám sat và phán bin xã hi theo 
Quyt djnh sé 217-QD/TW ngày 12/12/2013 cüa BO ChInh trj và Quy djnh 
s 124-QD/TU ngày 02/02/20 18 cüa Ban BI thu v giám sat Mt trn To 
quc Vit Nam, các t chüc chInh trj - xa hi và nhân dan dii vi vic tu 
duong, rèn 1uyn dao  due, 1i sng cUa ngu?ii dung diu, can b chU eh6t và 
can b, dàng viên. Tp trung giám sat vic thrc hin cáe quy djnh cüa Dàng, 
pháp 1ut cüa Nhà nuâc; vic ban hành và t chirc thirc hin các d an, chInh 
sách, chu'cing trInh, dir an cüa Trung uang và eüa tinh, nht là nhUng vn d 
có pham vi ãnh hi.r&ng sâu rng, tác dng trirc tip dn di sang, san xuât, 
viêe lam, thu nhâp và thuc hiên ch d, ehInh sách cüa dioàn viên, hi viên và 
nhân dan; nhftng v.n d "nóng", du 1un xã hi quan tam. Tang cung phi 
hçip v9i các ca quan lien quan trong xây dirng k hoach giám sat hang näm, 
dam bão không chng chéo v ni dung và di tuçYng giám sat. 

Nâng cao cht lucng t chüc các hi nghj tip xüc c1r tn, di thoai vád 
nhân dan; thiic hin t6t Quy ch dan chü cci sO; nâng cao cht lugng và hiu 
qua hoat ding eüa Ban thanh tra nhân dan, Ban giám sat du tu cüa cong 
dông, tO hOa giài & khu dan cu TIch eirc tham gia cong tác phOng, chông 
tham nhüng, thirc hành tit kim, chng lang phi. 

IV. TO CH1YC THTXC HI1N 

1. Các c.p üy diâng, chInh quyn, Mt trn T quc và các doàn th 
chInh trj - xã hi t chüc quán trit, tuyên truyn sâu rng Ngh quy& nay 
dn toàn th can b, diàng viên, dioàn viên, hi viên và nhân dan; xay dirng 
chucing trInh hành dng, k hoach ci th& phü hcp vâi diu kin thirc tin d 
t chirc thirc hin. 
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Các Ca quan chuyên trách tham muu, giüp vic Tinh üy, chInh quyên 
các cp theo chirc näng, nhim vii, quan tam, tao  diiu kin, phi hgp chat chë 
vâi Mt tr.n T quc, các dioàn th chInh trj - xà hi và các ca quan, dan vj 
có lien quan thçrc hin hiu qua Nghj quyt nay. 

3. Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xä hi các qp 4yrrrh 
, , 

cong tác tuyên truyên, phô biên, vn dng doàn viên, hi viên và nhândâr L 
thuc hiên co hiêu qua Nghi quyêt, chi dao xây dung chuang trinh, ké hoach 
chi tiêt dam bao thuc hiên thäng lai, toan diên cac muc tiêu, nhiêm vu ma, 
Ngh quy& dã d ra. 

Giao Dáng doàn Thy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh chü trI tham 
muu cho Ban Thung vi.i Tinh Uy theo dOi, dOn dc vic trin khai thirc hin 
Ngh quyt; djnh k' báo cáo kt qua thirc hin Nghj quyt vi Ban Thuô'ng 
v11 Tinh üy theo quy dijnh. 

Nghj quyêt nay ph bin den chi b. 

Ncii nhân: 
- Ban BI thu Trung uang Dãng, 
- Các dãng doàn, ban can sr dàng, 
- Các CQ chuyên trách thammixu, giiip vic Tinhüy, 
- Uy ban MTTQ và các doàn the tinh, 
- Các huyn, th, thành uSr, dãng Uy trirc thuc, 
- Các dông chI Tinh üy viên, 
- LanE do Van phông Tinhüy, 
- Chuyên viên Phông Tong hçip - VPTU, 
-LuuVanphôngTinhüy. 

T/M BAN THIJOG VEJ 

JJ Dtrc Duy 
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