
BANG BO TINH YEN BAI BANG CQNG SAN VIiT NAM 
THANH UY YEN BAI 

* 

So3 - KH/TU TP. Yen Bái, ngày2 tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH 
Thirc hin nhim vi cong tác dir 1un xã hi 11am 2022 

Thire hin Huóng dn sé 36-HD/BTGTU, ngày 16/12/202 1 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy v nhim v1i cong tác dir lun xã hi näm 2022, Thành 
üy Yen Bái ban hành KO hoach th?c hin nhim v11 cong tác dir lun xã hi 
näm 2022 a Bang b thành ph Yen Bái, cii th nhu sau: 

I. MIJC BICH, yEu CAU 

1. Mite dIch 

- Tip tiic quán trit và trin khai th?c hin quan diim chi diao  cüa Ban 
BI thu Trung irang, Tinh üy Yen Bái dn the cp üy, t chi'rc dàng v vic di 
mai và nâng cao chat lugng cong tác diu tra, n.m b.t, nghiên ciru, djnh 
huâng dir 1un xã hi (sau day vit tt là cong tác DLXH). 

- Nâng cao nhn thüc cña cp üy, chInh quyn các cp v vai trô, t.m 
quan tr9ng cüa cong tác DLXH trong cong tác lãnh dao,  chi  dao  th?c hin 
các nhim vi chInh trj cUa dija phmimg; dijnh hixang dir lun x hi va tto six 
dng thun cao trong các tng lap Nhân dan. 

- Co nhüng d? báo sam, chInE xác và d xut giài pháp khâ thi nhm 
cung cp thông tin, djnh huóng DLXH, tao  sir ding thun trong Bang, sir 
thng nMt trong xä hi, gop phn thçrc hin thng lçii nhim vi chInh trj cüa 
dja phuong, dan vj. 

2. Yêu can 

- Can cü K hoach nay cüa Thành üy và K hoach hành ding s 93-
KHITU ngày 2 1/10/2021 cüa Thành üy thirc hin Chi thj s 17-CT/TU cüa 
Tinh üy; các cp üy, t chirc dàng, các ca quan, dan vj xác djnh rO và dua 
nhim vi Cong tác DLXH vào k hoach cong tác nàm 2022 dé triên khai thirc 
hin; phi hçrp thirc hin tt các cuc diu tra DLXH cüa các cp näm 2022. 

- Tip tçic di mOi vic nm bt và phãn ánh tInh hinh tu lirang, DLXII tai 
dja phuang, cci quan theo yêu cu nhy ben, tIch circ, khách quan; dirT báo dCing 
tInh hInh và tham muu, xir 1 hiu qua; dng thai, cO si phi hçip chat chë, 
trách nhim cüa các ca quan, dcm vj, dja phuo'ng trén ca s& khách quan, trung 
thçrc, phàn ánh dung thlrTc trng dir lun xã hi ciia các thng 1p  Nliân dan. 
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II. NHIIM V1J VA GIAI PHAP CHU YEU 
1. Tip tiic nãng cao nhn thfrc, trách nhim cüa các cp üy Bang và 

sr phi h9'p cüa ca h thng chInh trj v cong tác DLXH 
- Tip tiic nghiên cüu, quán trit thirc hin Két 1un s 1 00-KL/TW, 

ngày 18/8/20 14 cUa Ban BI thu v vic "Dôi mâi và nâng cao cht luçing 
cong tác diiu tra, nm b.t, nghiên ciru du 1un xa hi"; Hithng dn s 167-
HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 cüa Ban Tuyên giáo Trung uong v thirc hin 
Kt 1uQn s 1 00-KL/TW cüa Ban BI thu; K hoach s 25-K}JITU, ngày 
30/11/2016 cUa Tinh Uy Yen Bái v th%rc hiên Kt luân s 100-KL/TW cüa 
Ban BI thu. 

- Tip tiic pM bin, quán trit và trin khai thirc hin hiu qua K hoach 
hành dng s 93-KH/'flJ ngày 21/10/2021 cüa Thành üy thirc hin Chi thj 
17-CT/TU, ngày 06/8/202 1 cüa Ban Thixng vi,i Tinh Uy Yen Bái v "Tang 
cix?Yng sir lãnh do cüa c.p üy, to chIrc diáng dii v9i cong tác diu tra, nm 
bat, nghiên ciru, dijnh huâng du 1un xã hi trong tInh hInh mfci". 

- Phát huy vai trô tin phong, guong mu cüa can b, dàng viên trong 
tham gia tuyên truyn và dijnh hiking du lun xã h)i. 

X A 2. Phoi hqp chi do, to chtrc tot hott d9ng nam bat, phan anh 
DLXII, gop phn nâng cao hiu qua Cong tác tir tithng cüa Bang b 
thành pM 

2.1. Vt n3i dung 
NOi dung nm bt du lun xã hi cn barn sat vic xây dirng, ban hành 

và th chirc thirc hin các chü truo'ng, chInh sách cüa Dàng, pháp lut cüa 
Nhà nuóc và qua trInh ci th hóa các chü trinmg, chInh sách do tai  dja 
phuo'ng, nh.t là nhüng vn d duçic diOng dào can b, dàng viên và Nhân 
dan quan tam. MOt  s ni dung ctn chü trong näm 2022 do là: 

- Nm bt tInh hInh DLXH lien quan dn vic quán trit, trin khai th?c 
hin Nghj quyt Dti hi Dãng các cap; các nghj quyêt chuyên d cUa Trung 
uong, cUa tinh và thành phô; dtc bit các nghj quyêt, két 1un, quy djnh, chi 
thj lien quan dn cong tác xây dirng, chinh d6n Bang và h tMng chInh tn; 
cong tác du tranh phông, cMng tham nhung, tiéu c1rc. 

- Các chü truong, chInh sách, chuong trInh, k hoach krn cUa Trung 
uang, cüa tinh, thành phô v phát triên kinh tê - xã hi. 

- TInh hInh, kt qua trin khai thirc hin các nhim vi, chi tiêu v phát 
trin kinh t - xã hi, quc phông - an ninh, xây dirng Bang và h tMng 
chInh trj näm 2022 cüa tinh, thành pM va co s&. 

- TInh hInh din bin và cong tác phOng, cMng djch bnh Covid-19. 
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- Cong tao chuân bj, to chilic các hoat dng mirng Dáng, mrng Xuân, 
don Tt Nguyen dan Nhâm Dn. 

- Cong tác chun bj, t chüc cáo ngày 1, ngày k nim cña dt nuâc, 
cáo sir kin chInh trj lan cüa tinh, thành ph a CCY s&. 

- Nhftng v1i vic, "dim nóng" phát sinh gay nên dir lun xã hOi  birc 
xüc trong Nhân dan. 

2.2. Vcphwcngpháp 
- Vic n.m bt và phán ánh dir lun xã hOi  phài khách quan, trung thirc, 

kjp thii và dy dü các lung kin dir lun xä hi; phân tIch, chi ra nguyen 
nhân cáo luông kiên dir lu.n, trén co sâ do ctira ra nhttng di,r báo, dê xuât 
các giãi pháp lãnh dao,  chi dto tuyên truyn, djnh hiróng dir 1un. 

- Da dng hóa hInh thiirc, phirang pháp ntm bat, thng hqp tInh hInh dir 
1un xã hi, kêt hçip cáo hInh thüc: Qua mng lirói cong tao viên dir luQtn xã 
hi; qua các hi nghj báo cáo viên; hi nghj tip xüc ci'r tn truóc và sau các 
kS' h9p HDND; qua cáo phirang tin thông tin dai  chiing; qua báo cáo tInh 
hInh cüa cáo da phucrng, co quan, don vj; qua vic di thirc th nrn tInh 
hInh... 

- Tang cir0ng si.r phi hçp giüa cáo cci quan, phOng, ban, don vj trong 
vio n.m bt dir lu.n xã hôi. 

- Kjp thai dijnh hiró'ng dir 1un xã hi thông qua các hInh thüc thông tin 
tuyên truyn trên phircmg tin thông tin dai  chüng, ming xã hi; sinh hoat, 
hi h9p cña cáo tO chirc và qu.n chiing Nhân dan; dc bit thông qua hoat 
dng cüa di ngü cong tao viên DLXH tir thành ph tai co sa. 

3. Hott dng diu tra dir 1un xã hi 
- Ban Tuyên giáo Thành üy tham miru t chi'rc 01 cuc diu tra xã hi 

hçc v thirc hin trách nhim nêu gurong cña can b, dãng viên, nh.t là 
ngirñ dirng du op Uy, co quan, don vj. 

- Ban Tuyên giáo Thành üy và c.p Cd sê thirc hin tt cong tác chi dao, 
phi hçip l.y phiu diu tra theo ohi dao  cüa Ban Tuyên giáo Trung hang, 
Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Thành Uy và cáo ngành (nlu co). 

4. Cüng c diii mó'i, nâng cao cht hrqng, hiu qua hott dng cila 
di ngii cong tác viên dir 1un xã hi các cap 

- Vic b trI, kin toàn di ngü cong tao viên DLXH dam báo theo tinh 
th.n Chi thj s 17-CT/TU, ngày 06/8/2021 cüa Ban ThuOng vi Tinh üy và 
K hoach s 93-KH/TU, ngày 21/10/202 1 cüa Ban Thmmg v1i Thành üy. 

4.1. D6i vói ctp thành ph6: Ban Tuyên giáo Thành üy tip tiic tham 
miru kin toàn kjp thOi và phát huy vai trO, trách nhim cña di ngü cong tao 
vien DLXH; chi dao  thirc hin nghiêm tüc Quy oh hoat dng. 
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4.2. Dái vói cap co s Dông chI BI thu cp ñy trirc tip phii trách, chi 
dao cong tác DLX}I cña don vj; các c1ng chI BI thu chi b trrc thuc Dãng 
fiy, truYng cáC Co quan, don vj, t chi'rc trirc thuc chju trách nhim phii 
trách, chi diao  cong tác DLXH cüa to chirc, don vj mInh. Quy djnh ci.i th 
trong phân cong nhim v1i cüa cap Uy, dáng viOn. Riêng Dâng üy xã, 
phu?ng, Ban Tuyên giáo Dãng üy tham mini, t chüc th?c hin nhim vi 
cong tác DLXH cüa Dãng b. DM vâi thôn, t dan ph, cp üy 1ira ch9n 
nhffiig ngu?i am hiêu sâu chñ truong, chInh sách cüa Dâng, pháp 1u.t cüa 
Nhà nuâc, kiên djnh l.p truô'ng, nhttng nguii có uy tin trong cong dng; s 
luçing phü hçip dam bão nrn chc tInh hInh theo các ci1m dan Cu. 

- Ban Tuyên giáo Thành üy tham miru, phi hçp t chüc bi duO'ng k5 
näng, nghip v11 cho 1ic lucing tham muu, thirc hin nhim viii cong tác 
DLXH cüa thành ph& Cung c.p kjp thi tài 1iu, thông tin lien quan d cp 
Uy, các don vj và di ngü cong tác viên chü ding nm bt tInh hInh, du 1un 
v vn d dirge các c.p chi dao,  djnh hrnfrng. 

- Dy mnh (mg ditng cong ngh thông tin, phát huy hiu qua các nhóm 
mng xã hi phiic vçi cong tác nm bit, trao dôi thông tin và duy trI ho.t 
dng cña di ngü cong the DLXH các cp. 

III. TO CHITC THTC fflN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Theo dôi, tham mini, chi dao  trin khai thirc hin K hoach nay; ci,i th 

hóa djnh hrn9ng cong tác nghiên ci'Iu, n.m bat dir 1un hngtháng ho.c dt 
xut (khi cn); tang cithng cOng tác kim tra, giám sat vic triên khai. 

- Cp nht, ph bin, trin khai kjp thai các thông tin, tài lieu v hoat 
dIng chng phá Dáng, Nhà nrnIc cüa các th 1imc thu djch, co hi ehInh tn; 
chuong trInh, k hoach, miic tiêu, kt qua xây dimng, phát trin kinh M - xà 
hi, quc phông - an ninh cüa dat nuâc, cüa dja phuang âé cap ñy co s, di 
ngü cong tác viên bit, nm bt và phan ánh tInh hInh. 

- Xây dirng k hoach th chüc, phi hcrp diu tra dir lun xã hi theo k 
hoach và chi dao  (n1u co). 

- Chü trI phéi hçip theo dOi, n.m b.t tInh hInh thirc hin và tng hçTp báo 
cáo djnh k' theo quy djnh vâi Thung tnirc Thành üy. 

2. Cap üy các chi, (tang b trirc thuc Thành üy; Co quan giñp vic 
chung khôi MTTQ và các doàn the chInh trj - xã hi thành ph; Ban Tuyên 
giáo Bang üy các xä, phtrô'ng; cong tác viên dir lun xä hi thành ph 

- Trin khai thimc hin nghiêm tuic K hoach  nay; thông tin, phãn ánh kjp 
thii các vn d tu tuâng, dir lu.n ni cm, bi'rc XIC vth Thuông trirc Thành 
üy và dOng chI Tru&ng Ban Tuyên giáo Thành üy. 
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- Tng hcp tInh hInh dir lun thuc linh virc don vj, dja phu(mg mInh 
phii trách gi:ri báo cáo v Thành ñy (qua Ban Tuyên giáo Thành üy, email: 
bantuyengiaotuyb2O18grnail. corn). 

+ Báo cáo tháng: GUI lrithc ngày 20 hing tháng. 

+ Báo cáo 6 tháng, näm: GUI trwó'c ngày 15/6 và 15/12 hang ndm. 
Trên day là K hoach thirc hin nhim vij cong tác dir lun xã hi näm 

2022 cüa Thành üy Yen Bái. Yêu câu các cap üy, tO chiirc diàng, co' quan, don 
vj nghiêm tüc triên khai thirc hin.I. 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (dê b/c), 
- Các chi, dãng b tr%rc thuc, 
- Các phông, ban, Ca quan, doàn th thành pM, 
- Ban biên tp Bàn tin, Trang thông tin din tCr tp, 
- Lmi BTG, VT/TU. 

T/M BAN THIX(1NG VtJ 
PHO Bi THLJ THIIONG TRLJ'C 
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