
DANGBOT!HYENBAI BANG CQNG SAN VIT NAM 
THANH IJY YEN BAI 

* 

s6J3 -vim TP. Yen Bái, ngày4 tháng 01 nám 2023 

KE HOACH 
Thijc hin nhim vi cong tác dir 1un xã hi näm 2023 

• Thrc hin Huàng dn S6 64-HD/BTGTU,ngay 14/12/2022 cüa Ban 
Tuyen giao Trnh uy ye nhiçm vi cong tac du 1un xa hQl nam 2023, Thanh 

9 A 7 A A A A A uy Yen Bai ban hanh ke hoch thrc hiçn nhiçm vi cong tac dix lu?n  xa hQi 
7 9 A 7 A A nam 2023 a Dang bç thanh pho Yen Bai, cii the nhu sau: 

I. MUC B! CII, YEU CAU 

1. Mac dIch 
- Tip tic quán trit va trin khai thrc hin quan dim chi dio cüa Ban 

BI thu Trung uang, TinhUy Yen Bái den các cap üy, to chrc dlãng ye vic dôi 
mâi và nãng cao ch.t luçing cong tác di6u tra, nm b.t, nghiên c1ru, djnh 
huâng dix 1un xã hi (sau day viét tat là cong tác DLXH). 

- Nâng cao nhn thrc cüa cap üy, chinh quyên các cap ye vai trô, tm 
quan tr9ng cUa cong tác DLXH trong cong tác lânh dao,  chi  dao  thrc hin 
các nhim vi chInh trj cUa dja plurang; djnh hrnng dix 1un xä hOi  và to sir 
d6ng thun cao trong các t.ng lop Nhãn dn thãnh ph6. 

- Cu th6 hóa nhim vti cong tác DLXH nm 2023 theo tinh thn các van 
ban chi dao  cua Trung uang, cua trnh, cua thanh pho barn sat phiic vii nhiçm 
vii chInh trj cUa Dáng b thành ph6 va dja phuang, ca quan, dan vj. 

2. Yeu cau 
- Can cir K hoach nay cüa Thãnh üy va K6 hoach hành dng s6 93-

KH/TU ngày 21/10/2021 cüa Thãnh üy thirc hin Chi thj séi 17-CT/IT] cüa 
Tinh üy; cac cp üy, t6 chüc dãng, các co quan, dan vj xác djnh rô và dua 
nhim vi cong tác DLXII vào k hoch cong tác näm 2023 dhrin khai thirc 
hin; phôi hcrp thirc hin tot các cuOc  diêu tra DLXH cüa các cap näm 2023. 

- Vicn.m bt tInh hInh ti.r ttr&ng, tarn trng và dix 1un xã hi phài dixçic 
chi dao  trien khai nghiêm tüc, kjp th&i, dong b, có sir vào cuc, phôi hcp 
chat chë, trách nhiêm cUa các ca quan, dan vj, dja phuang trên ca s& khách 
quan, trung thirc, phãn ánh dung thirc trng dix 1un xã hOi  cña các tng lOp 
Nhãn dan thành ph6. 
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II. NfflM VIJ VA GIA! piiAi 
1. Tip tiic nâng cao nhn thü'c, trách nhim cüa các cp üy Bang và 

sr phi hçrp cila cã h thng chInh trj v cong tác diu tra, nãm bit, djnh 
htróng dir 1un xä hi 

• # .# I' A A A I - Tiep tiic nghien cmi, quan tnçt thirc hiçn Ket 1un so 1 00-KL/TW, 
ngày 18/8/2014 cüa Ban Bi thu v vic "Di m&i và náng cao chat li.rqng 
cong tác diu tra, nm b,t, nghiên thu du 1u.n xA hOi";  Huàng dn s 167-
HD/BTGTW, ngày 26/12/20 15 cüa Ban Tuyên giáo Trung ircYng ye thirc hin 
Kt 1un s 100-KL/TW cüa Ban BI thu; K ho.ch s 25-KHJTU, ngày 
30/11/20 16 cüa Tinh üy Yen Bái v thrc hin Kt 1un s 100-KL/TW cUa 
Ban BI thu. Dc bit là quán trit và nhn thirc that sir sâu sac, toàn din ye 
nhttng djnh huàng, chi do cña Dãng di vói lTnh vrc cong tác dix 1un xA 
hi: "Chü trong näm bat, djnh huOiig du lu.n xa hOi, bâo dam thông nhât ttx 
tu&ng trong Dãng, dng thu.n cao trong xA hi" (Van kin, Dai hOi XIII); 
"Nâng cao ch,t luçing cong tác du lun xã hi và dánh giá sir hài lông cüa 
ngi.thi dan, chü dng dir báo tInh hInh, xir l kjp thxi thông tin, djnh hurng 
du luân xã heii"  (Kêt 1u.n so 21-KL/TW). 

- Tip tiic ph bin, quán trit và trin khai thirc hin hiu qua K hoach 
hành dng s 93-KHJTU, ngày 21/10/2021 cüa Thành üy thirc hin Chi thj 
17-CT/TU, ngày 06/8/2021 cña Ban Thung vi Tinh Uy Yen Bái ye "Tang 
cithng sir lanh dao  cüa cap Uy, to chicdàng dôi vài cong tác diêu tra, näm 
bat, nghien cmi, dnh huccng du lu?n  xa hgi trong trnh hmh mm . K thcii 
xây drng, ban hãnh các van bàn chi dao,  huàng dan, don dc cong tác dir 
1un xâ hi, barn sat các nhim vii chInh trj tr9ng tam, các sir kin, hoat dng 
lan, nOi bt cüa dt nuâc, cüa tinh Va cUa thãnh ph trong näm 2023. 

2. Phôi hçrp chi do, to chirc tot hot dng nám bat, phãn ánh DLXII, 
r A • A A F 9 'F 'F A , gop phan nang cao hieu qua cong tac tu tirong cua Bang b9 thanh pho 

2.1. Vên3idung 
Ni dung n.m bt dir lun xa hi cn barn sat vic xây drng, ban hãnh 

và to chüc thirc hin các chü truo'ng, chInh sách cUa Dãng, pháp lut cüa 
, , , A , , 

Nha nucic va qua trmh cii the hoa cac chu trucmg, chmh sach do tal  da 
phuong, nh.t là nhftng vn d dixqc dông dáo can bO,  clang viên và Nhãn 
dan thãnh phô quan tam. MOt so ni dung can chii trong näm 2023 do là: 

- Cong tác chuân bj, to chiirc các hoat dng müng Bang, müng Xuãn, 
don Têt Nguyen dan Qu Mao cho Nhân dan trén dja ban thãnh phô. 

- Cong tác chuân bj, to chi'rc các ngày ie, ngày k nim cUa dat nuàc, 
các sir kin chInh trj lón cüa tinh, thành ph và cci sir. 

- Các chü trucmg, chInh sách, chucmg trInh, k hoach  lan cüa Trung 
ucYng, cüa tinh, thanli ph v phát trin kinh t - xã hi. 
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- Vic quán trit, trin khai thc hin nghj quyt Di hi Bang các c.p; 
Nghj quyêt Hi nghj Trung irang 5, Trung irong 6 và các Hi nghj Ban Ch.p 
hãnh Trung ucing Bang khóa XIII din ra trong näm 2023. 

- TInh hInh, kt qua trin khai thirc hin các nhim vi, chi tiêu v phát 
trin kinh t - x hi, quic phèng - an ninh, xây drng Bang và h thng chmnh 
trj näm 2023 (giIa nhiçm kj)). 

2.2. Vphwo'ngphdp 

- Vic nm bt và phân ánh dir 1u.n xã hi phái khách quan, trung thçrc, 
kjp thii và day dü các luông kin dir 1un xa hti; phãn tIch, chi ra nguyen 
nhãn các luông kiên dir 1u.n, trén c sôr do dira ra nhUng dr báo, d xu.t 
cac giái pháp länh dao,  chi dao tuyên truyn, djnh hirOng dir 1un. 

- Ba dang hóa hinh thirc, phircrng pháp nm bat, tng hcip tInh hInh dix 
1un xä hi, kt hcrp các hInh thirc: Qua mng hxâi cong tác viên dir 1un xã 
hi; qua các hi nghj báo cáo viên; hi nghj tip xiic ci:r tn truóc và sau các k 
hp HDND; qua các phirong tin thông tin dai  chüng; qua báo cáo tIrih hinh 
cüa các dja phucmg, co quan, don vj; qua vic di thirc t nm tInh hinh... 

• - Tang cuO'ng sir phôi hçip giUa các co quan, phông, ban, don vj trong 
viêc näm bat di.r luân xã hôi. 

- Kjp thii dijnh hithng dir 1un xã hOi  thông qua các hInh thüc thông tin 
tuyên truyên trên phuong tin thông tin diai  chUng, ming xä hi; sinh hoat, 
hi hop cña các t chcrc và qun chüng Nhân dan; dc bit thông qua hoat 
dng cüa dti ngü cong tác viên DLXH ti'r thãnh ph tii co si.

A - 3. Day mnh, nang cao chat hrQng hoit d9ng theu tra dir lu3n xa hçn 
- Cap üy cac chi, drãng bô; Mt tr.n To quôc và các doànthê chInh trj - 

xa hQi nâng cao hiu qua tuyên truyên, phôi hçip triên khai lay phiêu khào 
sat, diêu tra dir 1un xã hi dam báo so hrqng và yêu câu. 

- Ban Tuyên giáo Thh üy tham mini t chirc 01 cuc diu tra xä hOi 
hpc trirc tuyên v vic trin khai thirc hin nâng cao chi s hmnh phCic 
Bang b thành phô. 

4. Cüng cô, dôi mOi, nãng cao chat hrqng, hiu qua ho3t dng cüa 
A • - A r A A A• r dci ngu cong tac vien dir lun xa hçn cac cap 

4.1. D6i vol cip thànhph6 

- Ban Tuyen giao Thanh uy kp thcn tham miru, chi dao,  don doe, dnh 
hi.ràng hoat  dng DLXH; chui trng nhftng v.n d phát sinh, các sr kin, V11 

vic phurc tap  dir 1un quan tam; phát huy vai trO cüa di ngü cong tác viên 
trong nàm bat tInh hInh dir lu.n trong can bQ, dang viên và Nhân dan. 

- Tip tie rà soát, tham mi.ru kin toãn kjp th&i di ngU cong tác vién 
7 7 A - A f A . A I DLXH dam bao co cau, so hrgng; to chirc boi duong nghiep vii; chi dao  thrc 

hin nghiem tiic Quy ch hoat  dng. Cung c.p kjp thi tài 1iu, thông tin lien 
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quan de cap uy, cac dcm v va dci ngu cong tac vien chu dung nam bat trnh 
hInh, du 1u.n v v.n d duac các cap chi dao,  djnh huàng. 

- Dy manh  mg diing cong ngh thông tin, phát huy hiu qua các nhóm 
mang xã hi phvc vii cong tác nm b.t, trao di thông tin và duy trI hoat 
dung cua di ngu cong tac DLXH cac cap. 

4.2. Di vó'i cap c1 só'. Dng chI BI thi.r cp fly trirc tip phii trách, chi 
dao Cong tác DLXH cfla dan vj; các dông chi BI thu chi bt trirc thuc Dâng 
fly, trixâng các Ca quan, dcm vj, to chüc trrc thuc chju trách nhim phii 
trách, chi do cong tác DLXII cflatô chirc, dan vi mInh. Quy djnh cii the 
trong phan cong nhim vii cua cap uy, dang vien. Rieng Bang uy xa, 
phtr&ng, Ban Tuyên giáo Bang üy tham muu, to ch(rc thirc hin nhim vii 
cong tác DLXH cfla Bang b. Dôi vói thôn, to dan phô, cap fly lira thn 
nhUng ngithi am hiêu sâu chfl triiang, chInh sách cfla Bang, pháp lu.t cfla 

A A P P A A A Nha nuac, kien dnh lap trisang, nhung ngurn co U)' tin trong cpng dong; so 
lucing phfl hgp dam bào näm chic tInh hInh theo áác c1im dan cu. 

ifi. TO CHIC TH1J'C HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành fly: Tham miru cho Thành fly trin khai thrc 

hin nghiêm tue Kê hoach nay; djnh k' báo cáo tInh hInh tix tiiâng, tam tr?ng 
va dix 1un xä hi tai  dja phuang dam bào thi gian quy djnh. 

2. Cap fly các chi, dãng b trIi'c thuc Thành üy; co' quan gulp vic chung 
khi MTTQ Va CC doàn th chIiih frj - xã hithành ph; Ban Tuyên giáo 
Bang uy cac xa, phu'ong; cQng tac vien dir 1un xa hçi thanh pho 

- Trin khai thçrc hin nghiêm tñc K hoach  nay; thông tin, phãn ãnh kjp 
thii cac van dê tu tuOng, dix 1u.n nOi cern, bCrc xflc vói Thuing trirc Thành 
uy va dong chi Truang Ban Tuyen giao Thanh uy. 

- Tng hçp tInh hInh dix 1u.n thuc linh vrc dan vj, dja phi.rcing mInh 
phii trách gfli báo cáo ye Thành fly (qua Ban Tuyên giáo Thành ity,  email: 
bantuyengiaotuyb2 O18gmail. corn). 

+ Báo cáo tháng: G(ri trithc ngày 20 hang tháng. 
+ Báo cáo 6 tháng, näm: Gfri trithc ngày 15/6 và 15/12 nâm 2023. 
Trên day là Ké hoach  thc hin nhim vi cong tác dix lun xA hQi nam 

2023 cUa Thành üy Yen Bái. Yêu cu các cp fly, t chirc dãng, Ca quan, dan 
vj nghiêm tflc triên khai thirc hin./. 

Ncyinhãn:  
- Ban Tuyên giáo Tinh uy (d b/c), 
- Các chi, dãng bô trrc thuc, 
- Các phông, ban, ca quan, doàn th TP, 
- Ban Biên tp Bàn tin, 
- Trang thông tin din tfr tp, 
- Luu BTG, VT/TU. 
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