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TP. Yen Bái, ngay0 tháng 8 nám 2021 

KE HOACH 
Thiyc hin Nghj quyt s 17-NQ/TU ngày22/0112021 cua Ban Chphành 
Bang bQ thanh pho Yen Bai khoa XX ye Phat hny vai tro cua dci ngu 
nglroi hoit dng không chuyên trách ?i thôn, to dan ph trong tham gia 

phát trin kinh t - xa hi, gifr gn an ninh trt tir xâydijng 
hç thong chmh frj o' co so, giai don 2021 - 2025 

Thijc hin Nghj quy& s 17-NQITU ngày 22/01/2021 cUa Ban Chp hãnh 
Dãng bO thãnh ph6 khoa XX v "Phat huy vai trô cüa dOi  ngU nguài hoat dng 
khong chuyen trach a thon, to dan pho trong tham gia phat trien kmh te - xa hçu, 
gift gIn an ninh trt tçr xây drng h tMng chfnhtrj ô ca si, giai do?n 2021-
2025". Thành üy Yen Bái ban hành K hoach trin khai thuc hin nhi.r sau: 

I. M[JC BICH, YEU CAU 

1. Cii th hóa các mic tiêu, nhim vi, giài pháp d trin khai th%rc hin Co 
hiu qua Ngh quyt s 17-NQ/TU ngày 22/01/2021 cüa Ban Chp hành Bang 
bO thành pM Yen Bái khóa XX v phát huy vai trô ci'ia di ngü ngixOi hot dung 
không chuyên trách & thôn, t dan ph6 trong tham gia phát trin kinh t - xã hOi, 
gift gin an ninh trt tr xây drng h tMng chinh trj & ca s&, giai do?n  202 1-2025. 

2. Bang üy, Uy ban nhan dan cac xã, phu&ng tp trung th%rc hin quyêt 
hçt cac miic tieu, nhiem vt va giai phap trong Ngh quyet so 17-NQ/TU. Xac 
djnh vai trô ciXa dOi  ngU nhftng ngisài hoat  dng không chuyên trách & thôn, 
t dan ph6 trong tham gia phát trin kinh t - xã hi, xây d%rng nông thôn 
mâi, ô thj van minh, gift gin an ninh trt tii, xây drng h tMng chInh trj & Ca 
s& là ht sirc cn thi&, nht là trong giai doan  hin nay, d di ngü nguài hoat 
dOng không chuyén trách & thôn, t dan pM thirc sr tr& thành cu n6i gifta 
nhân dan vâi cp ty, chInh quyn dja phixang Va là nOng c6t trong các phong 
trao, hot dng cüa dja phucing, dong gop tIch crc han nfta trong xây dmg, 
phát trin thành pM theo huông xanh, bàn sc và hanh  phUc. 

II. NO! DUNG TIIC HI1N 

1. Tang crông sy lãnh do cüa các cp üy dãng di vOi cong tác 
phát huy vai trô cüa di ngü ngirôi ho3t dng không chuyên trách & 
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thôn, to dan phô trong tham gia phát trin kinh t - xä hi, gifr gIn an 
ninh trât tij, xây dyng h thng chInh trj r co s&, giai don 2021 - 2025 

- Các cp üy dãng thng cuing sir länh dao di vói cong tác phát huy vai 
trô, trách thim cüa dOi  ngü nhttng nguYi hot dng không chuyên trách ô 

A A A I A I - A. A A A 

thon, to dan pho trong thain gia phat then kmh te - xa hpi, xay drng nong thon 
mâi, dO thj van rninh, giü gIn an ninh tr.t tir, xây dirng h th6ng chIrih trj vtrng 
mnh a co so thong qua cac ngh quyet, chirong trmh hanh d9ng, cong tac dao 
tao, bi duong, quãn 1$'; dy m?nh  cong tác tuyén truyn d nãng cao nhn 
thirc va trách nhim ciia can b, dãng viên trong vic phát huy vai trô cüa 

9 A A A A A A P. A r • 

nguoi hoat dçng khong chuyen trach thon, to dan pho. Tap  trung phat trien 
dãng viên & chi bO thôn, to dan phô âê lam hat  nhãn chfnh fri & ca s&. 

9 A 9 . 9 A - A I A I 

• - Thuong xuyen cung co, phat huy va nang cao hiçu qua hoat  d9ng cua 
các mô hInh tr quãn & thôn, to dan phô, nhât là các mô hInh tr quàn ye trt tir 
do thj, gi gin v sinh môi trithng, gii gin an ninh trt tu... dam bâo 100% 
các dng chI là t6 trix&ng th báo v dan ph, cong an viên, thôn di trix&ng 
nm vfrng k näng nghip vii, duçc trang bj cong cii h trg theo quy djnh. 

2. Rà soat quy ho3ch, spxp di ngfl ngirM h03t dng kliông chuyên 
trach o thon, to dan pho dam bao theo tieu chuan cua tirng chirc danh 

I 

- Hang näm, Dãng üy các xä, phix&ng thu dQng rà soát và xây dirng quy 

hoach dOi ngü ngu&i hoat  dng không chuyên trách xâ, phu&ng va thôn, t 
dan ph dam bâo v s6 hrcmg, tiêu chun va chit hrcmg; quan tam rà soát b 
sung vào quy hoach nhttng ngu&i có trinh dO,  kinh nghim, uy tin vâ tam 
huyt trong xây dmg các phong trào và tham gia phát triri kinh t - x hOi. 

- Giao Ca quan T chirc - NOi  viii thành ph phi hqp v&i các xä, 
phix&ng thirc hin rà soát, b6 fri nhtrng ngi.thi hoat  dng khOng chuyên trách & 
thOn, tO dan phô theo dung các chrc danh, dam báo không vixqt qua so hxçing 
nglx&i duçic quy djnh tai  Nghj quyt sé 27/2019/ND-HDND ngày 31/7/2019 
cüa HOi  dng nhân dan tinh Yen Bái. Chi dao  các xã, phir&ng xây dirng k 
hoach hang näm d 1%ra chçn, khuyn khIch nhttng ngu&i hoat dng khOrg 
chuyên trách tham gia các du an phát triên kinh tê - xã hOi  trên dja bàn. Phãn 
du h&ng nm mi xã, phtthng có 02 mô hinh phát trin kinh t do ngu?ii hoat 
dOng không chuyên trách lam chu. Xem xét b trI các can b không chuyên 
trách c.p xã kiêm nhirn chirc danh khOng chuyên trách & thôn, t dan ph d 
phát huy vai trô cUa các can bO khong chuyên trách dng th&i là c.0 ni giCta 
chInh quyn Ca s& vói nhân dan, trirc tip tham gia các hoat  dng & co s&, có 
nhiu dóng gop trong phát trin kinh t - xä hQi a dja phuong. 
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3. Dao to, bi dirông nghip vy, trIñh d l luân chInh trj d& vói 

tfrng chfrc danh ngirô'i ho3t ttng không chuyên trIch thôn, t dan ph 

-, Tao diu kin cho các dng chI là BI thu chi b kiêm Tru&ng Ban 
cong tac Mat  tran thon, to dan pho; truong thon, to tnxang dan pho kiem Pho 
Bi thu chi b, cp phó doan th xã, phung có th tham gia các lap dào tao 
trung cp l 1un chInh trj (di vái nhü'ng ngw&i con. trong d5 tudi dao tgo và 
cÔ di tiêu chun d có th b trI thành can b5 chuyên trách xâ, phzthng). 

- Chi dao  xây drng k hoach  dao  tao,  bM duOng di vâi tmg chIrc 
danh theo trng nm dam bâo các chirc danh cüa nhüng nguii hoat  dng 
không chuyên trách i thôn, t dan ph du duçic tham gia các lop bM duoiig 
k5 näng, nghip vi (th&i gian xáy dtng k hogch vào Quj I hang nám). 
Trong näm 2021, rà soát di vâi cac truang thôn, t truang dan ph móiducic 
kien toan nhiem ky 202 1-2023 de. xay dirng ke hoach  boi duong doi vm 
nhng dng chI tnthng thôn, t tru&ng dan ph chua qua bM dixo'ng. Trong 
các näm tip theo can ci tInh hInh thirc tin sê xay drng k hoach  tp hun 
cho trng chirc danh sau khi trao di, ph6i hqp vâi các dcin vi lien quail. 

-Chi dao  xây dpng k hoach t.p hun k5 näng, nghip vii dng th?yi 
phô biên, tuyên truyên các chà truong, chInh sách và tInh hinh an ninh, trt tr 
trên dja bàn di vai Bào v dan pM. Riêng di vâi cac chirc danh Cong an 
vien cong tac ttp huan duçrc thirc hiçn theo Quyet dnh so 75/QD-UBND 
ngày 7/6/202 1 cüa liJy ban nhân dan tinh Yen Bái v vic ban hành D an xây 
drng và nâng cao hiu qua boat dng hrc krqng Dan quail tir v, Cong an x 
ban chuyén trách tinh Yen Bái giai don 2021-2025, báo dam hang näm to 
chirc Mi duong, hu.n luyn cho 50% quân s6 Cong an viénhin có. 

- Chi dao  Cong an các xã, phu?mg huóng dn lrc luçrng Bâo v dan ph6 
và Cong an viên hang nám xay drng k hoach  cong tác dam bào an ninh trt 
tir, xay dirng phong trào toàn dan báo v an ninh T qu6c phi hcrp vói dc 
diem, tmh hrnh thirc te a da ban. 

- Chi dao  tIch circ, chü dng ph6i hçip cüng các ban, ngành, oàn th& 
dc bit ph6i hçrp vâi 1irc li.rqng thôn di truàng lam t& cong tác ntm tInh 
hInh, tun tra, kim soát dam bão an ninh, trt tr; chü dng tham mini vai 

cp ñy, chInh quyn Ca sO các bin pháp tuyén truyn, phOng ngra du tranh 
vâi cac loai tOi pham va các hành vi vi pham pháp 1ut, luôn giü vai trO nOng 
c6t, xung kIch trong cong tác xây dxng phong trào toàn dan báo van ninh 
Th qu6c, xây d%rng nông thôn mâi và thirc hin cuQc v.n dung "Toàn dan 
doãn kt xây dung dOi sng van hóa a khu dan Cu", Xây dirng khu dan cu, Xã, 

phu&ng dt chun "An toàn v an ninh trt tir" theo quy djnh cUa BO Cong 
an. Báo cáo k& qua tInh hInh hoat dng hng nám và kjp th&i khen thuOng 
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di vài cac trung hçip tIch cc tham gia phát trin kinh t và có nhüng dóng 
gop quan trçng trong thrc hin nhim vii. 

- Chi dao  xây drng k hoach tp hun k5 nàng, nghip v1i cho 1irc 
luçing thôn di tru&ng dam bão theo ding nhim v11: tham mini cho cp üy, 
chi bO thôn lãnh dao,  chi  dao  và to chiTrc thrc hin nhim vçi quôc phông, 
quân sir a thôn; quãn 15', chi huy trirc tip dan quãn thuOc quyn; phi hçp 
thirc hin chinh sách hau  phucmg quân dci, chInh sách uu dãi ngix?ii có cong 
vâi cach mng. Thai gian tp hun 05 ngày/näm. NOi  dung theo quy djnh cüa 
B Quoc phOng và yêu câu nhim vi cüa dja phucmg. 

- Chi dao  các  tram y t xA huâng dn v chuyên mOn, nghip vi d6i voi 

cac nhân viên y tê thôn tai  các thôn thrc hin tot các thim vu. Dam bão các 
nhân viên y t thôn tai  các xã có trInh d chuyên mon v y tir so cp tth len 
hoc dã hoàn thành khóa dào tao  có th&i gian 3 tháng tra len theo khung 
chumg trInh dào dao  nhân viên y t thôn, bàn cüaB Y t. 

- Xây dirng ké hoach mi các lOp t.p hun bôi during chuyên mon 
nghip vi cho các nhân vién y t thôn. Vic irng diing cong ngh thông tin d 
cp nht các kin thrc mOi trong thirc hin nhirn vii cüng cn trin khai 
dông bO gifta Trung tam tê thành phô, Tram  Y tê các xä den các nhân viên 
y tê thôn hem cong tác viên dan so. 

4. Thu*ng xuyên thông tin tInh hInh th?yi sir, tInh hinh phát trin kinh 
t, van hóa - xã hi, an ninh trt tir trên dja bàn; nhi:tng chü trucrng, chInh 
sách mOi cña Bang và Nhà nuOc dn dOi  ngi nhng ngu?i hoat  dng không 
chuyên trách 0 thôn, tO dan phô dê kjp th?yi nàm bat và thirc hin tOt cOng tác 
vn dng, tuyên truyn trong nhân dan thrc hin t6t các chü trlxong, duOng 
Mi cüa Bang, chInh sách, pháp lust cUa NhànuOc. 

- Can cu trnh hrnh thirc te xay dixng ke hoach  to chuc cac hçn thi: Bi thu 
chi b giOi; truOng thôn, t trithng dan ph giói; nhân viên y t thOn hem 
cong tác viên dan phô giOi. 

- Xây dirng các chuyOn trang, tin bài trén các phucing tin thông tin, dc 
1'. A fl A A ? A - 

biçt la tren mng xa hi de tuyen truyen ye vai tro cua dQl ngu nhung ngucn 
hoat dng không chuyên trách 0 thOn, t trong vic guong mu, di du chp 
hanh cac chu trixong, chrnh sach, tham gia phat trien kinh te - xa h9l va gui 
gin an ninh trt t%r (hang tháng, hang qu. 

5. Nâng cao chat lu'çrng, hiu qua hoit dng cüa chi bQ, Ban cong 
tác Mt trn, các chi hi doàn th & thôn, t dan ph 

- Cap- ñy xä, phu&ng chi dao dOi ngU ngu?ii hoat  dng không chuyOn 
trách 0 thôn, t dan phô hang näm có k hoach tham gia Cong tác chinh trang 
do thj, bào v mOi trix0ng, quân 1 dt dai, cOng tác giàm nghèo... trên dja 
bàn d báo cáo cp üy, chInh .quyn xä, phu?mg chi dao  t chirc thirc hin. 
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A # s • ? A A - Mat trn To quoc thanh pho phoi hçip vol Danguy, Uy ban nhan dan 

các xä, phu?mg xây drng k hoach frin khai thrc hin Nghj quy& dn các 
chi hOi  cüa thôn, th dan ph& Chü tn, tip tic duy frI va thành 1p các mô hinh 
ti tr quãn v nhân khu, hO khu; tr quán v tài san; tir quân v an ninh trt 
tir; ttr quãn v van hoa; tr quãn v vO sinh môi trithng; tir quãn v an toãn 
giao thông; t%r quán v trt tr cong cOng tai  các thôn, t d ph& Phn du 
den nam 2025 moi thon, to dan deu co it nhat 07 to tr quan, moi to tr quan 
hoat dng theo mOt nOi dung cii th (xáy dmg ki hoqch hang narn). 

6. Bo trI kinh phi trong di toán ngán sách hang nàm dO to chirc dào 
tao bM duO!ng va t chirc cho mOt  s ngu1i hoat  dOng không chuyên tnách 
tiêu biu di hçc tap, trao di kinh nghim tai  các dja phucing trong và ngoài 
tinh. [iJy ban nhân dan thành pM chi dao  xây dirng k hoach  dir trU kinh phi 
ph%ic vi các nhim vi trong thirc hin Nghj qüyt: kinh phi dào tao  Mi 
drng; kinh phI th chirc h9c tp vàtrao dikinh nghim trong và ngoài tinh; 
kinh phi to chixc cac h9l thi cho nhung ngroi hoat  d9ng khong chuyen trach; 
kinh phi mua van phông phm (co k hogch dt toán hang nàm). 

Ill. TO C1115C TIII1CHIN 

1. Hi dông than dan, Uy ban nhân dan thãnh phô chi dao  các Co quan 
chuyên mon xây d%rng k hoach dir trü kinh phI ph11c vii các nhim vi trong 
thirc hin Nghj quyt s 17-NQ/TU. Tnin khai các d an, dir an phát triên 
kinh t. Xây dmg va t6 chüc thirc hin k hoach dào tao,  b6i duong hang 
nam Va C giai doan di vói dOi  ngü ngixñ hoat dOng không chuyOn trách & 
thon, to dan pho. 

2. Ban Tuyêngiáo Thành iXy chü trI, pMi hçip vói CC Co quan tham 
mini, giiXp vic Thành iXy ciXng các phông, ban, don vj có lien quan thirc hin 
t& vic tuyOn truyn, h9c tap, quán trit sâu rng các nOi  dung nOu trong K 
hoach thirc hin Nghj quyt trong các co quan, don vj, Mt trn T quc và 
cac doàn th chInh trj - xã hOi  tir thành pM dn co S&. Chi dao  Trung tam 
TruyOn thông và Van hóa thành phô to chirc tuyên truyên sâu nng Kê hoach 
cüa Thành üy trOn các phuong tin thông tin dai  chüng; xây d%rng các chuyOn 
trang, chuyn m1ic trén bo, dài và bàn tin thành ph6 v các nOi  dung thrc 
hin các Nghj quyt sé 1 7-NQ/TU; thu&ng xuyên biu diicmg nhüng nhãn t 
mâi, thftng tp thO,cá nhân thirc hin tot. 

3. Dàng üy, Uy ban nhân dan eác xâ, phumg t chirc quán trit, trin 
khai thirc hiçn Ke hoach  cua Thanh uy den tat ca can b9, dang vien trong Co 

quan, don vj mInh; can dr mic tiOu, nhiOm v1, giái pháp nOu trong Nghj 
quy& s 1 7-NQ/TU, K hoach  thirc hin ciXa Thành iXy Yen Bái và dc dim 
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tInh hinh cüa ccr quan, dja phucmg, don vj, xã, phixing d xây drng k hoach 
c1,i the, xác djnh nhftng van dê can tp trung chi dao,  hu6ng d triên khai, to 
chüc th1rc hin có k& qua. 

4. Mt trn T qu6c, cac doàn th chInh frj - xã hi thành ph& Ph& hçip 
vâi Dãng iiy, Uy ban nhãn dan các xã, phuông can dx K hoach  cUa Thãnh 
iiy dé xây dirng kê hoach.thirc hin. Tiêp tiic chi do duy tn, nâng cao chat 
lucing các mô hInh tir quãn i cong dng dan Cu, r thôn, t6 dan ph nhm 
nâng cao vai trô ti quãn, thrc trách nhim.cOng dng cUa các t.ng lap nhãn 
dan, các hO gia dInh dung nhu vai trô cña Bàn cong tác Mt trn, các chi hOi 

A A A 7 A A 7 A A A • A A 

doan the than dan, truong thon, to truong to dan pho trong vice huong dan 
A A A A - A A A nhan dan tr quan ye an nrnh trat tir, nep song van minh, trat ttr cong cong, vç 

n* q A A A sinh moi truong... o cac thon, to dan pho. 

5. Co quan T chIxc - NOi vi thành ph chü trI, phi hçrp vâi các phông, 
ban lien quan huang dan, theo dOi, don dc và kim tra, giám sat vic thrc 
hiçn Ngh quyet va Ke hoach cua Thanh uy; chi do, hem tra, so ket, tong 
kt va khen thuang vic thrc hjn Nghj quyt. Djnh k' báo cáo kt qua vó'i 
Bàn Thu?ing vi Thành üy. 

6. Dãng bO Cong an, Quân sir thành ph& Trung tam t thành ph can 
cir các ni dung, nhim vi d ra trong k hoach  ph6i hçip chi do trin khai 
thirc hin dam bào cMt lucrng va tin dO d ra. 

Trên day là K hoach  cüa Thành iy Yen Bái v thirc hin Nghj quyt 
sO 17-NQ/TU ngày 22/01/2021 cüa Ban Chap hành Dáng bO thành phô Yen 
Bái v phát huy vai trô cüa dOi  ngü ngu?ñ hoat dng khong chuyen trách 
thon, to dan pho trong tham gia phat trien krnh te - xa h9i, giu gin an ninh trat 
ti7r xây drng h th6ng chInh trj 0 cci s, giai doan  202 1-2025.!. 

Nciinhãn: 
- Thumg tWC  Thànhüy, 
- Các d/e Uy viên BCH Dãng bO TP, 
- Các clii, dng b trrc thuOc, 
- Các phông, ban, doãn the TP, 
- Lixu TC-NV, VT/TU. 

T/M THAN!! UY 
BfTHU 
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