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sirc chien dau cua to chuc dang va dang vien, giai doin 2021-2025 

I. 1JAN11 GIA TINU ifiNil CHUNG 
Trong thOng nam qua, các cp üy dâng và hu ht can bO,  dãng vién tr 

thãnh ph6 dn Ca sâ luôn nhn thirc rö vai trô, vj trI cüa t6 chirc cci str dãng, 
cUa chi b va nghia, thm quan trQng cüa vic nãng cao cht hrcmg sinh hoat 
cp üy va sinh hoat chi b, nên chit hxcmg sinh hoat chi b có nhiu chuyn 
biên rO ret, di vao nên nêp và hiu qua han tnthc; t3 l dãng viên tham gia sinh 
hoat chi bO duçrc náng cao; cac chi b thôn va t dan ph dä thirc sir là cu ni 
giüa Dáng va than dan, tao sirdngtInh, üng hO nim tin cüanhãn dan di 
vcn Dang; cong tac xay dmg, cung co, kiçn toan to chixc ca sadang, vice phat 
triên và nãng cao chat li.rcmg clang viên dà duqc các cap ñy, to chirc clang tp 
trung 1nh dao,  chi  dao  thirc hin, nAng lirc lãnh dao  và sire chin du cüa to 
chrc clang, clang viên ngày càng duçic nãng len. 

Tuy nhiên, trong qua trInh thirc hin con mOt  s6 It cp üy, t chirc clang 
chua thrc sir quan tam lam t6t cong tác xây d%rng Bang, chua coi tr9ng clang 
mire và chua tp trung chi dao  cii th hóa nOi  dung sinh hoat  cp üy, sinhhoat 
chi b vao diêu kin thijc tê cüa trng loai  hInh to chIrc Ca s& clang; mt so chi 
b chua t chirc sinh hoat  chuyên d hoc sinh hoat  cOn hinh thirc; ni dung 
sinh hoat  a mt S6 It chi b cOn chung chung, vic ghi biên bàn hçp cOn so sài, 
chua phãn ánh day dü nOi  dung và thrc chat ye chat luqng sinh hoat;  eá bit 

• A A A A t A A A con mtso clang vien trnh than y chi phan dau ren luyçn chixa tot, khong chap 
hanh vice tham gia smh hoat  chi b9; vice danh gia, xep loai va thirc hiçn cong 
tác thi dua khen thuang d6i v(ri t6 chirc cci sâ clang và clang viên có noi cOn 
hInh thirc, chua dung thirc cht. 

Nhüng hgn ch4 khuyt dim neu trên do nhiu nguyen nhán, nhwng chñ 
yêu do nguyen nhân chi quan, do là. Mt s6 it c&p üy, chi bO chua nhn thirc 
d.y dü, sau sc v nghia, vai trO, nhim vi then ch6t cüa cong tác xây dijng 
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Dãng cUng nhix vic nâng cao cht lucmg sinh boat  chib. Vic chi dao,  huâng 
dan, hem tra duy tn srnh hoat dang a ca su va cii the hoa ni dung sinh hoat 
chi b chua duçc thiiing xuyên, sat thixc tin. Mt s It can b, clang viên 
thüc trách nhim chua cao, chua t1.r giác tham gia sinh hoat  chi  bO,  chua thirc 
hin vic ghi chép các ni dung và " kin khi sinh hoat, tinh than du tranh tir 
phé binh và phê bInh trong sinh hoat  chi bO con hInh thüc. 

II. QUAN DIEM, M1JC TIEIJ 

1. Quan dim chi dio 
Nãng cao cMt luçing sinh hoat  chi b, tang cix?mg näng 1irc lanh dao,  si'rc 

chin du cüa t6 chi'rc clang và clang viôn là yêu cu thir?ng xuyên cüa cong tác 
xây drng Dáng, là nhim vii quan tr9ng ma mi clang viên phái nâng cao nh.n 
thi'rc, ttj giác cMp hành nghiêm tüc, lam cho ni dung sinh boat  chi b phong 
phii, thit thrc, d sinh hoat chi b thirc sir là nhu cu cüa clang viên, chi bO 
thirc sir là fbi trirc tip länh dao,  quãn l, giáo diic, rèn luyn và bi dung can 
b, clang viên, gop phn quan tr9ng xây drng t chIrc clang trong sach,  vthig 
manh, git virng vai trO hat  nhân chinh trj ca s. 

2. Mite tiêu 

2.1. Mic tiêu chung 

Di mói ni dung, hInh thurc sinh hoat, tao sir chuyn bin rö net trong 
vic nãng cao chit lucmg sinh hoat  chi b, dng thii gn vói vic thirc hin 
Ngh quyet Trung uang 4 (khoa XII) va thirc hiçn Chi th so 05-CT/TW, ngay 
15/5/2016 cüa BO ChInh trj v "D.y manh  h9c tp và lam theo tu tithng, dao 
dirc, phong each H ChI Mirth" và Chü d hang näm cüa thành ph nhm tao 
s'çr chuyn bin rO rt v cht hrcng lãnh dao  và hiu qua hot dng cüa các cp 
üy, t chrc clang; xây dirng cp üy và th chirc clang trong sach,  viing  manh  v 
chInh trj, tu tithng, t6 chirc và do dirc, gn bó mt thit vOi nhãn dan, dam bão 
lãnh dao  thirc hiên t& nhiêm vi chInh trj & dja phuang, ca s&. 

2.2. Muc tiêu ci tid 

'1) Phn du hng näm, có 100% s chi b dat  müc "Hoàn thành nhim 
vi" tth len, trong do có 90% tr& len s chi bO dat müc "Hoãn thãnh t& nhim 
vv"; t l clang viên hoãn thãnh t& nhim vi dat  tr 85% tr& len; phn du kt 
qua dánh giá xp loai hang nàrn có 90% tr& len cac dng chI là bI thu chi bQ 
dat mire clang viên hoàn thành tot va hoàn thãnh xuât sac thim vii. 

(2) Co 100% cap üy và chi b xây dirng, bô sung kjp th&i quy chê lam 
vic phü hçip vói chirc nang, thim vii theo quy djnh và t6 chIrc thirc hin 
nghiem tuc, hieu qua quy che de ra. 
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(3) Co 100% dâng viên duçic thông tin thñ s1r, hQc tap, nghiên cfru cac 
chi thj, nghj quyt cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut ciia Nhà nuàc theo quy 
dnh. Dnh ky to chuc tap  huan, boi ducing ky nang, nghiep vi:  cong tac xay 
di:mg Dãng cho 100% dOi  ngü bI thu, phó bi thu chi hO. 

(4) Hng näm cac chi bO ban hành duçic cac nghj quyt trin khai thi:rc 
hiOn dat  hiu qua 100% chi tiêu thim vi chInh trj do Bang iXy giao. Trong do 
có 70% chi bO tth len ban hành va trin khai Nghj quyt v thrc hin các cong 
trInh, phan vic c11 the dê ctóng gop tham gia tIch ci:rc  vào  si:i  phát triên kinh tê 

- AS p - xa h9l cua thanh pho. 

('5,) Co 100% chi bO sinh hoat djnh k' và sinh hoat  chuyên d theo quy 
djnh. Trong do: T' 1 dãng viên di:r  sinh  hoat  chi bO bInh quãn dat  t 90% trâ 
len; duy tn 100% cap ñy va chi bO cO so ghi biên bàn, nghj quyêt; phân dâu 
100% các chi bO trong cac cuOc sinh hot dat  tr 90 dim tr& len theo Quy djnh 
s6 11-QDi/TU, ngay22/6/2018 cüa Ban Thi.thng vi Tith iXy YénBái. 

(6) Phan dau den nam 2025 co 30 chi b9 thon, to dan pho kieu mau, cac 
xã, phu?ng du Co chi bO thôn, t6 dan pM kiu mu. 

ifi. N Fl I M VIJ, GLAI PHAP CHIJ YEU 

1. Tang cirô'ng và nâng cao hiu qua giáo diic chInh trj ti.r tu'ö'ng cho 
di ngü can bO,  däng viên 

t p P A P f A A ' A P Cac cap uy, to chuc dang va dang vien phai quan triçt sau sac ye vl tn 
nên tang, vai trO hat  nhân chInh trj cüa to chirc cci s& dãng và cüa chi bO;  thuàng 

A A I A P • P P 5 " .' xuyen quan tam lam tot cong tac giao dic ehrnh tn, tu tuclng cho can b9, dang 
viên, trong do có yêu cu v nâng cao chit luçing sinh hoat chi bQ, tang eithng 
nAng 1i:rc  lãnh  dao,  src chin du cüa t6 chirc dãng và dâng vien, gn vOi vic 
thi:rc hien Ngb quyet Trung uang 4 (khoa XII) va Chi th so 05-CT/TW cua 
B? Chrnh t ye day math  h9c  tap  va lam theo tu tung, do due, phong cach 
Ho ChI Minh; gän cong tác tu tithng vci cong tác to chIrc, can bO,  cong tác 

A P A A X kiem tra, giam sat va cong tac van  dçng quan chung. 

Dôi mâi, nang cao chat luçing cong tác giáo di:ic  l lun chmnh frj và vic 
th chirc h9c tip, nghiOn cru, quántrit các nghj quyt, chi thj cüa Dâng trong 
toàn Bang hO. Thi:rc hin có nên nêp vic bôi duong l 1un, cp nht kiên thüc 

P. P A I •A P A moi cho can b9, dang vien, cap uy vien. 

Tiêp tic thi:rc hin tot vic djnh huàng thông tin tuyên truyên hang tháng 
A P • A A P A r • doi voi chi bQ. Chu d9ng phong, chongsuy thoai ye tu tixong chinh tq, dao  due 

lôi sOng và nhüng biêu hin "ti:r diên biên", "tir chuyên hóa" trong nOi bO. Kiên 
quyt d.0 tranh phông, cMng quan lieu, tham nhüng, lang phI, chü nghia cá 
than, 16i s6ng ca hOi,  thc diing, be phái, "igi Ich nhóm". 
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2. Xây dirng, b sung kp thôi và t chfrc thiyc hin tt quy ch lam 
vice cua cap uy 

9 , 

Quy djnh rô trách nhim cUa t.p the cap ày, trách nhim trng Ca nhân, 
nht là vai trô cüa dng chI BI thu chi bO,  ngithi dung du co quan, don vj va 
tmg dng chI ày viên gân vói vic nang cao chit lucmg sinh hoat  cp ày và 
sinh ho.t chi bç. Tiep tiic thirc hien tot Quy che dan chu o co so; phat huy 

A 7 7 A 9 A A A 9 A f quyen lam chu, quyen giam sat cua nhan dan doi vm hoat  d9ng cua to chuc 
dàng và can bO dâng viên & ccr s&. 

3. Tip tic di mó'i sr lãnh do cüa cp u cp trên di vó'i co s 
Cp ày cp trên thu&ng xuyên eó sr d6i mâi trong cong tác lãnh dao,  chi 

dao vàd sinh hot & chi b, b tn các dng chi trong thithng trirc cp ày cp 
trén luân phiên dir sinh hot a các chi bO trirc thuOc, giàp chi bO trong cong tác 

A 7 A 9 9 A A 9 7 A chuan b1 va to chuc sinh hot dam bao chat luçing, hiçu qua va phat huy dan 
chà trong sinh hot. 

Chà dung n&n bt tInh hInh d giâi quyt kho khän, vithng mc ngay tr 
Ca s&; kjp th&i phát hin và xü 1 nghiêm can b, dãng vien vi ph.m khuyt 
dim; kiên quyt thay th nhüng can bO lam vic kern hiu qiã, thiu tinh thn 
trách nhim, không hoàn thành nhim vi, vi phm pháp 1ut, k lut, không 
con uy tin trong Dãng, trong nhân dan; khc phiic tInh trang quan lieu, xa dan, 
bao bin, lam thay, can bO cp trên không nm chc tInh hInh cci s&. 

4. Tap trung chi do cüng c, nâng cao näng hyc lânh do, sfrc chin 
du cüa t chfrc co sv dãng và chat hrçing di ngü can b, ding viên; xây 
dng cp üy, chi bô trong sch vfrng mtnh, gn vói xây dtj'ng các to chfrc 
trong h thng chInh trj co s& vfrng m3nh toàn din 

Tip tiic di m&i nOi  dung và phucing thmrc lnh dao  cüa cp ày, t chuc 
dàng di vâi h thng chInh trj. Phát huy mnh me vai trO, hiu 1irc càa chinh 
quyn va cac t6 chuc chInh trj - xä hOi;  tang cuàng trách nhim càa ngu&i dung 
dau cap uy, co quan, dun vl. 

DOi ngü bI thu chi bO chà dng nin bt tInh hinh & co s&, kjp th&i báo 
cáo và dé xuât vói cap ày cap trOn Ye giái pháp de chi dao  giâi quyêt dôi vâi 
nhftng v.n ct khó khän, vu&ng mac, gay büc xüc trong nhân dan. 

Tp trung cüng cô, nãng cao chat hrcing cong tác dánh giá, xêp loai  to 
chàc cu s& clang, clang viên hng nãm theo quy djnh, hithng dn càa Trung 
uong, cüa Tinh ày và Thành ày, gän vói xây drng cap ày, chi b kiêu mâu. 

A A A • - 9 A A 5. Quan tam xay diyng dci ngu cap uy vien chi b 
S A 5 A - A - A f A Thirung xuyen cham lo dao tao,  boi throng d9i ngu cap uy vien, can b9 

- 9 t. , , r , - . - A A lanh dao  chu chot cac cap bao dam co ban lrnh chrnh trl vung Yang, pham chat 
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dao dIre t6t, guong mu, trách thim, có kin thire và näng 1irc t chirc thirc 
tin ngang thm nhim vçt; có co cu hqp 15', bâo dam sir chü dung, n djnh, k 
thira và chuyn tip mt each vUng chic gifta các th h canbO. 

Th%rc hiçn co nen nep cong tac quy hoach va tao  nguon can b9 cap uy, 
vira dap 1mg yeu cu truirc mit, vt'ra chu.n bj di ngui can b cp ity lâu dai; 
hang näm có dánh giá, b sung, diu chinh quy hoach.  Dng thmi, di m&i vic 
danh giá, bM thrOng, lija ch9n, sir diing can b trén co sir dra vào tiêu chun, 
chit trong Ca ph.m cht chInh trj, dao  dire, nang 1irc, trI tu và hoat dng thirc 
tin cita can b, ly hiu qua cong tác lam thixirc do chit yu d xem xét b trI 
can b tham gia cp ity chi bO. 

Tang cithng $p huãn, bôi thrOng dOi  ngii cap ity viên, nhât là chi ity viên 
ngay sau khi t chime dai hOi chi bO và clang b co sir; nOi  dung các lirp t.p 
hun, bi di.rOng cp ity cn dành thi gian thOa clang d bài thrOng, thirc hành 
k5 näng diu hành CUC sinh hoat chi b, phucmng pháp th chime các hoat dng 
?c chi bO:..  Htng näm phái ràsoát, nm chic s hrcmg nhng dng chI bI thu, 
chi uy vien moi thmçc bau hoac ho sung chua qua lop boi ducing cap uy de cu 
di h9c lop bi thrOng cp ity; t chime lap bi duO'ng cp nht kin thIrc mu và 
tao diêu kin cho dOi  ngii bI thu chi bô duc thm quan, trao dôi, h9c tp kinh 

'. ' nghiem trong va ngoai thanh pho. 

Thurng xuyên quan tam cling c và kin toàn các cp ity dâng; hra chpn 
nhing clang viên có dii phm cht, näng lirc thain gia ban chi iry, trong do chit 

5' khã nãng tng hçip, torn tt 5' kin phát biu cita clang viên, bi& kt lun 
nhUng nOi  dung thào lun trong chi b; cO näng lrc diu hành cuc sinh hoat 
theo quy djnh cita Diu l Dãng va các huOng dn cita cp trên. Kjp thin thay 
the nhüng cap ity vien không clap 1mg dirge yéu câu, dông thu bô sung ngay 

f A 9 P. A r p - , , , n 'a can b9 du tieu chuan, Co uy tm tang cuong vao cap uy, bao dam nang cao nang 
lrc lAnh dao  và sire chin du cita cac cp ity clang, xây dmng dOi  ngit cp Ity 
viên các cap có phâm chat chInh trj v[tng yang, có näng hmc, trI tu và khà näng 
t chlrc thirc hin có hiu qua thim vii dirge giao. 

6. Tip titc di mii nOi  dung, hInh thIrc, nâng cao chat hrçing sinh hoat 
chibô 

(1) Chi ity, chi b thmc hin nghiêm time ch dO sinh hoat  Dãng theo Diu 
1 Dáng; nOi  dung sinh hoat  chi bO phài thirc hin dung nguyen ttc, bâo darn 
tinh lanh dao,  trnh giao diic va trnh chien dau de mi clang vien hieu va xac 
dlnh rO vj trI và nhim v11 cita mInh. Trong sinh hoat phài ph6 bin quán trit 
kjp thin nghj quyt va sir chi dao  cita cp ity cp trên, các chit tn.ro'ng, chInh 
sách, pháp lu.t mii cita Bang và Nhà nuirc, tInh hInh thu sir trong và ngoài 
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rnthc cho dàng viên; tp trung thào 1un thing th.n và giái quyt nhtng vn d 
ci,i th& thit thrc, phühcip vói chlrc nang, nhim vi cüa chi bO dáp 1mg tarn tu, 
nguyen vQng chrnh dang cua dang vien va quan chung. Ngh quyet cua chi b9 
phài rô rang, ngän gçrn, dê hiêu, dê nM, dê th%rc hin. 

, , , . - A (2) Chi uy, bi thu, pho bi thu chi b9 phai chuan b ky ni dung smh hot 
chi bO,  trong do chü trng dánh giá dung tInh hInh tu tithng cüa can b, dâng 
viên, qu&n chüng thuOc phm vi lãnh dao  clia chi b; k& qua thxc hin nhirn 
vi cüa chi b trong tháng; tinh hInh dáng viên thirc hin chü truang, du?ing 16i 
cüa Dãng, chinhsách, pháp lust cüa Nhà nithc Vàcác nhirn vi duçic cp trên 
va chi b9 phan Cong. Tong hqp y kien cua dang vien, quan chung tham gia xay 
drng Dãng, dong gop vào sirlânh do cüa clii bO,  vai trô tin phong, guong 
mau va pharn Chat do due, loi song cua can bç, dang vien va thong bao de chi 
bO bi&, nhim phát huy ixu dim, khtc phic khuy& dim. Xác djnh rô nhim 
vu cüa chi bô, trong do cn tap trung vào các v.n d trong tam, cii th, thi& 
thirc, phân cong nhim viii phü hçip vâi khã näng cña dãng viên. Khi tháo lu.n 
cn djnh huthig, lam rô ni dung do thuc chlrc nng länh dao  elm chi b, là 
trách nhim cüa mi dáng viên trong chi b. 

(3,) Trong siiih hoat  chi b phãi phát huy dan chü; nang cao thiirc t 
chuc, ky lut, de cao trnh than tr phe binh va phe binh; no' di doi vrn lam; danh 
giá tInh hinh gn vth d ra nhirn vii, giái pháp; tang cung sir doàn kt, thng 
nht trong chi bO.  Dãng viên là can b lânh dao,  quãn 1 phâi gucing mu trong 
srnh hot clii b9 de dang vien khac noi theo. Khi trien khai lice tap, quan triçt 
clii thj, nghj quyt cüa Dãng, ngbj quyt elm c.p liy cp trén, ban clii üy cn 
gän nhung chi thj, nghj quyêt do vói chi bO,  ggi mi dê dãng viên lien h vâi 
b than và nhn thy sir cn thit phãi h9c t.p, ngliiên clm mOt  cách nghiêm 
tue vâi trách nhim elm nguii dàng viên. Thirc hin nghiêm tue vic dánh giá 
chat lucing di ngii clang viên hang nàm; kjp thEM biêu duong, khen thuâng 
nhftng clang viên gucing rnu, có thànli tich xut sc và gilip d, giáo diic, xlr 
l nhftng clang viên có thiêusót, khuyt dim. 

(4) Di mOi ni dung, nâng cao chat lucing sinh hoçtt cUa chi b trong cac 
loai hInh th chlrc co sà clang, cn tp trung vào rnt s nOi  dung sau: 

- Dôi vái chi b3 thôn: Lãnh clao thijc hin thim vii phát triên kinh tê - 
xã hi, xay drng nông thôn rnâi; djnh huàng, tuyen truyn chuyn djch Co cu 
kinh t, áp ding tin bO khoa hc - cong ngh vào san xut; cong tác tlr thin 
nhân dao,  giàm nghèo; thirc hin chirih sácli d6i vâi ngu1i có cong và nhim 
vi phát trin vn hoá - xã hi; thirc hin Quy ch dan chü i Co s?i và cuc 4n 
dung xây dijng thôn van hoá; du tranh phông, chng tham nhüng, 1ng phi; 



7 

Cong tác quãn 15', sü ding dt dai; bão dam v sinh môi trix?Yng, an toàn giao 
thông, du tranh phông, ch6ng t nan  xã hi trên dja bàn; tao  ngun và kt ntp 
clang viên; quàn 15' clang viên di lam an xa. Ph6i hqp cht chë vâi các th chIrc 
clang va ca quan, dan vj trong vic nhn xét dánh giá di vói clang viên clang 
cong tác a các cci quan, doanh nghip, dctn vi sr nghip thixông xuyên gi mi 
lien h vOi chi üy, clang üy ca sâ va gucmg mu thirc hin nghTa vi cong dan 
nai Cu trü, theo Quy djnh s6 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa BO ChInh trj. 

- Dcii vái chi bc5  tc4 dânphá: Tham gia lânh dao  thrc hin nhim viii phát 
trin kinh th - xã hOi,  xây drng np s6ng van minh do thj; lãnh dao  san xut, 
kinh doanh; djnh huOng, tuyên tmyn chuyn di ca cu kinh t theo huó'ng 
tIch circ; dy rnanh  san xut cOng nghip, tiu thu cong nghip, phát trin 
thirang mal - d1ch vi, tao  dieu kiçn cho cac thanh phan kinh te phat trien; thrc 
hin Quy ch dan chi:i a co s& và xây dirng t d ph6 van hoá, cong tác ffr 
thin nhân dao,  giãin nghèo; du tranh phong, ch6ng tham nhüng, lang phi; 
cong tác quân 15', sir diing dt dai, quàn 15' dO thj; báo dam v sinh môi tru&ng; 
an toàn giao thông; du tranh phông, ch6ng cac t nn xâi hi trên dja bàn; tao 
ngun kt nap  clang viên, nht là doàn viên thanh niên; quàn 15' clang viên cli 
lam an xa. Ph6i hqp cht chê vâi các t chirc clang và cci quan, clan vj trong 
vic nhn xét danh giá di vOi clang viên clang cong tác CC ca quan, doanh 
nghicp, don v s'ij nghicp thrnmg xuyen giu mm lien hç vcn chi uy, clang uy Ca 
sa va guang mu th%rc hin nghia vii cong dan nai Cu trU, theo Quy djnh so 
213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa B ChInh trj. 

- Di vái chi b5 cr quan hành chInh. Lânh dao  can  bO,  clang viên và 
nguai lao dçng phat huy tinh than chu cong. sang tao,  y thuc trach nhiçm trong 
vic thirc hin thim vt chInh trj, Cong tác chuyên mOn ci:ia ca quan và chuc 
trách, nhim vi dixqc giao; cong tác câi each hành chInh, xây dirng và thirc 
hin các quy djnh, quy ch, ni quy cüa Co quan; tin d va chit lucing thrc 
hin cac nhim vi duqc giao; phông, cMng quan lieu, tham nhUng, thirc hành 
tit kim, ch6ng lang phI, tiêu crc; thirc hin Quy ch dn thu ô ca sa và Quy 
djnh s 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa Bô ChInh trj; cong tác dào tao,  bôi 
dir6ng cánb; vic tir nghiên ci1ru, hçc tp nãng cao trmnh d, kin thirc cüa can 
b9, clang vien; cong tac phat trien clang vien. 

- Doi vái chi b(3 dan vj s- nghip. Lânh dao  can b, clang vien và nguài 
lao dng phát huy tinh th.n chü dng, sang tao, 5' thüc trách nhim trong vic 
thxc hin thim vii chInh trj, cOng tác chuyên mon cüa don vj Va ehrc trách, 
nhim vit duçic giao; xay dmg và thrc hin các quy cljnh, quy ché, nOi  quy cUa 
clan vj; phông, chng bnh thành tIch, quan lieu, tham nhüng, lang phi, tiêu 
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circ; thijc hãnh ti& kim; thirc hin Quy ch dan chü & ca s& và Quy djnh so 

213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa BO Chinh trj; cong tác dào t.o, bi dixing 
can bO;  vic tir nghiên ciru, h9c tp nâng cao trInh d, kin thurc cUa can b, 
clang viên; lam t& cong tác phát trin clang viên, dtc bit quan tam tao  ngun 
kt nap clang viên là di ngü giáo viên trong các trithng h9c. 

- Di vái chi b3 doanh nghip tw nhân. Lânh dao  clang viên và ngui lao 
dOngthamgia xay dijng, thirc hinnhim vi san xut, kinh doanh eüa doanh 
nghiçp; chap hanh chu trixclng, duo'ng loi, ngh quyet cua Dang, chrnh sach, 
pháp 1ut cüa Nhà n'irâc và thirc hin ni quy, quy djnh, Diu l cüa doanh 
nghip; v diii sng, vic lam ciia ngu&i lao dng; vic thirc hin cac hçip dng 
lao dçng, thoa ucic lao d9ng tap  the; moi quan hç giva nguai lao dçng va nguoi 
sü dpng lao dung; vic xây dirng, cüng c6phát frin t chi'rc clang, doàn th 
qu.n eWing trong doanh nghip; thire hin QUy djnh s6 213-QD/TW, ngày 
02/01/2020 cua BQ Chinh trl;  cong tac tao  nguon phat trien clang vien. 

- Di vó'i chi bó trong l?c lwng vu trang: Chi üy, chi bO can cir churc 
nang, nhiçm vi chmh tr cua tung loal hinh chi bp de xac dnh ni dung sinh 
hoat cho phü hqp; thung xuyOn bôi duo'ng, giáo dc, phát huy truyên thông 
t6t dçp eüa hrc lucrng vu trang nhân dan; xây dimg chi b trong sach,  vftng 
manh gn vâi xay dirng don vj vCing math  toàn din; quán trit cho clang viên, 
can bô, ehin s1 nm vftng thim vii chInh trj cüa don vj, thirc hin nghiêm các 
ng quyêt, chi thj, mth lnh cüa cap trén; nêu cao thrc to cWrc, chap hành 
kS cuong, k lut; xây d%rng nn np chInh quy, hin dai,  sn sang chin clu 
và phiic vi chin du, hoãn thành xut sc thim vi duçrc giao; thirc hin Quy 
djnh s 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa Bô ChInh tn; quan tam cOng tác 
tao nguôn phát trién clang viên. 

F 

7. Lam tot cong tác quãn 1, phân cong nhim vy dãng viên; chii 
trQng cong tác phát trin, sang lQC dãng viên 

Lam tOt cong tác quán 1$', phân cong nhim vi cho clang viên và kiêm 
dim, dánh gia, xp loai phái can cir mirc d hoàn thành thim viii duçxc giao. 
Xây drng dOi  ngü clang viên that s11 tin phong, guong mu, trQng dan, gn 
d, hiu dan, h9c dan, có trách thim trong cong vic, có bàn lTnh chInhtrj, 
pham chat dao  due each mang, y thuc to chuc ky luat  va nang lire hoan thanh 
nhim vi, vftng yang truâc mçi kho khän, thir thách, phn du cho miic tiêu, 
l tix&ng cUa Dàng. 

Thu?yng xuyen thirc hin t& cong táC tao  ngun, phát trin clang viên. 
Dy m?nh  phát trin clang viên là doàn viên thanh niên, là nü, là nguài dan tc 
thiu s6, clang viên là cong nhân, ire hrcmg dan quân tir v, di,r bj dQng viên... 
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Các cp Uy dâng barn sat chU truong chi do cüa Ban BI thu nêu trong Chi thj 
s 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 v nâng cao chit luçing kt np dâng viên và 
rà soát, sang lQc, dua nhfng clang viên không con dü tu cách ra khOi Dãng; tp 
trung xác djnh và clii do nhüng khau dt phá, dc bit là ngän ehn xu huóng 
chy theo s luçing, chua coi tr9ng dñng mire cMt lucmg trong cong tác kt nap 
clang viên; kiên quy& không k& nap  vào Dãng nhttng ngithi chua dü tiêu 
ehun, diu kin, nguri Co dng cc'vao Dãng không ding d&n; dng th?yi 
nghiem tue tien hanh ra soat, sang 19c clang vien, lqp thai dua nhung clang vien 
không cOn dü ti.r each ra khOi Dâng. 

8. Tang crông cong tác kim tra, giám sat; d cao vai trô lãnh do, 
kim tra và hiróng dn cüa cp üy, t chfrc clang cp trên 

Xây drng và thirc hin t6t chuang trInh kim tra, giám sat toàn khóa và 
hang näm cüa cp üy, Uy ban Kim tra các cp bào dam cO tr9ng tam, trç)ng 
dim; chü dng kim tra, giám sat t chIrc ding va clang viên trong vic thrc 
hin Diêu l Dâng, cac nghj quyêt, chi thj, quy djnh eüa Dâng ye phâm chat 
da.o dire, vic thirc hin chirc trách, nhim vi duqe giao. 

ThuOng xuyên kim tra, dOn dc, huâng dn vic t chirc thi?c hin sinh 
hoat 0' cci sâ; ctua vic kim tra nãng cao chit h.rçmg sinh ho.t chi ñy, sinh hoat 
chi b vào nOi  dung chuong trmnh, k hoach  kim tra, giám sat hang näm cüa 
cap i'iy cap trên dôi vâi cap üy cap duâi... day là giái pháp quan tr9ng nhm 
nâng cao thIrc cüa clang vien, trách nhim cüa chi üy, bI thu chi bO,  trách 
thim cüa cac thành vien to cong tác va to chirc clang cap trén gii1p chi hO kjp 
thii tháo g khó khän, tao  diu kin cho sinh hoat  chi bO tr& thành nn np có 
chit hrçmg, gop phn nãng cao nng lijc länh dao,  sirc chin d.0 cüa t chirc 
clang và clang viên. 

9. Kjp thôi biu diroiig, khen thtrO'ng 
Dy math  các phong trào thi dua yêu nuâc gop phn xây drng t chirc 

clang trong scl, vüng mnh. Dua cong tác then thuâng t6 chirc clang, clang 
vién di vao thi.rc cht va nn np. Quan tam then thu0'ng t chirc Ca sâ clang, 
clang viên Co thãnh tIch xut sc và thirc sir tiêu biu d nhãn rOng các mO hInh, 
din hinh, chi bO kiu mu trong toàn Dâng bO thành ph6. 

Báo dàthcos& v• cht phiic vi hoat dOng sinh hoat chi bO theo quy 
djnh, bào dam cong thai minh bach,  d6ng thii tao  diu kin thun lçci (v kinh 
phi:, co th vt cluit...) trong vic xây drng chi bO kiu mu. 

IV. TO CHUC THIIC HhiN 
1. Cac chi bQ, clang b9 trrc thu9c Thanh uy to chuc h9c tap,  quan triçt 

Nghj quyt cüa Ban Chp hãnh Dãng bO thãnh ph6, dam báo nghiêm t(ic và 
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• 7 ' V A 9 • ft. A V P. A , hiçu qua, lam cho can bQ, dang vien nhtn thuc sau sac ye y nghia, tam quan 
trçng cüa vic nâng cao cMt krçing sinh hott chi bO,  gn vói tang cuàng näng 
h.rc lãnh do, sire ehin du cüat chirc dãng và dãngviên; can ci.'r vào Diu 1 
Bang va miic tieu, nhiçm vii da neu trong Ngh quyet, xay dirng ke hoach  ciii 
th d thirc hin phi hqp vâi tInh hInh thirc t cUa chi bt, dáng bO cci s?x. Dinh 
kSr 06 tháng, báo cáo vci Ban Thu?mg vi. Thành üy v thirc trang  sinh  hoat  chi 
b i cci quan, &m vi mInh. 

2. Ban Tuyên giáo Thành üy chit trI phi hcxp vói các cci quan tham muu 
giitp vic cita Thành ity tham mu'u giitp Ban Thu&ng vi Thành ity chi do vic 
trin khai quán trit, h9c tap, tuyên truyn thirc hin Nghi quy&; nâng cao cht 
krçing ctjnh huâng ni dung tuyén tmyn trong sinh hott chi bO h&ng tháng. 

3. Yêu cu cac th cong tác thrc hin dir va chi dao  sinh hot chi b, duy 
trI vic tham gia chi do vá dir sinh hoat  chi b x thôn và th dan ph. Djnh kSr 
tháng, qu, 06 tháng, 09 tháng và cui näm M cong tác dixçic phân cong theo 
dôi xã, phiz?ng báo cáo vói Ban Thuông vi Thành ity (qua Cc' quan T chic - 
N5i vy thành pM) v thrc trng va chat lucmg sinh hoat chi b 0 xã, phuàng 
dugc phân cong theo dôi, phii trácli. 

4. Cci quan T chIrc - Ni vi thnhph chit tn ph6i hcip cüng các cci quan 
tham mini giup vice cua Thanh uy, cap uy cci so va cac cci quan lien quan giup 
Thành ity chi dao,  kim tra, so kt, tng kt và khen thi.thng vic thirc hin Nghj 
quy&. Tham mi.ru giitp Ban Thu?mg vii Thành ity chi dao  c.p ity cci si, chib 
xay dirng, bo sung quy hoach  cap uy chi bQ, quy che lam vice va chucing trrnh 
cOng tác hzng nm theo quy djnh va djnh kSr  báo cáo kêt qua vói Thành ity. 

Nghj quyt nay ph bin dn các chi, dãng bt tnirc thuOc./. 

Ncii nhãn: 
- Thucng trirc Tirihüy (de báo cáo), 
- Các d/e Uy viên BCH Dãng hO TP, 
- Các chi, dãng bO trrc thuOc, 
- Các phông, ban, doãn the TP, 
- Lixu TC-NV, VT/TU. 
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