
BANG BO TINH YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM  
TiIAlNII 1W YEN BAI 

S6 -CT/TU TP. Yen Bái, ngày tháng 7 náin 2021 

CHITHI 
CUA BAN THLrONG VJ THA1}I UY 

v1änh do Bi hi HÔi Cmi chin binh cp cor sö, tin tim Dai hi di biu 
Hçi Ciru chien brnh thanh pho Yen Bam lan thir VU, nhiçm ky 2022 - 2027 

Thrc hin Chi thj s6 15-CT/TU, ngày 2 1/6/2021 cUa Ban Thix?ng vii 
Tinh üy Yen Bái v lãnh dao  Di  hOi HOi Ciru chin binh các cp, tin tâi 
Dai hOi dai biu Hi Cru chin binh tinh Yen Bái 1.n thu VII, thim kr 
2022 - 2027. 

D 1nh dao Dai hOi  Hôi Cuu chin binh cp Ca sâ và Dai hôi Hôi Cuu 
chin binh thànhph Yen Bái thn thr VII, nhim kS'  2022-2027 dat  kt qua 
tht, Ban Thithng vi1 Thành ñy...Yên.Bái yêu cu the cap üy.Nng,.chinli 
quyn, MTTQ, các ban, ngành, doàn th tr thành ph6 tói cci si tp trung chi 
dao thirc hin tot cac nhiêm vi sau: 

1. TO chirc hçc tip, quán trit sâus.c Nghj quyOt Dai  hi ctai biu toàn 
quOc 1n thir XEII cüa Bang, Nghj quyt Dai  hi Bang các cp nhim kS' 
2020 - 2025, Ngh quyOt sO 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 cüa ]3 Chinh frj 
khóa IX vO tang cuing sr lãnh dao  cüa Bang d6i vài cong tác Ciru chiên.. 
binh Vit Nam trong giai don cách mang  mri, KOt lun sO 66-KL/TW ngày 
04/3/2010 cña Ban BI thu vO tiOp tiicthrc hin Nghj quyOt sO 09-NQ/TW 
cüa B ChInh trj khóa IX, Chucing trInh hành dng cüa Thành üy v thirc 
hiçn Ngh quyet so 40-NQ/TU ngay 24/5/2021 cua Ban Thuang vi Trnh uy 
vO nang cao chit hrçing, hiu qua hoat  dng cüa M.t trn TO quOc va các 
doan the chrnh tr - xa h9l cac cap tmh Yen Bai giai do?n  2021 - 2025. Phat 
huy vai trô, trách nhim chInh trj cXa Hi Cru chiên binh trong xây drng và 
báo v Bang, N1à nuc, Nhân dan va chO dO xã hOi  chii nghia, bào vO nén 
tang tu ttrâng cüa Bang, d.0 tranh, phàn bác các quan diOm sai trái, thu djch. 
KhuyOn khIch, dOng viên cru chién binh giUp nhau lam kinh tê, câi thiOn 
cuOc sOng. Tng cuing vai trô cUa hOi  viên trong giáo dimc lông yêu nuóc, 
truyn thOng each mang  cho th hO tré, gop phn xây diing và cüng cO ca s?i 
chInh trj, xây dirng Bang và hO thOng chInh trj trong sach,  ving  m?nh. 

2. Các cp Uy ca s tp trung chi dao  và  tao  diu kiOn thun lqi dO HOi 
Ciru chiOn binh ciing cp lam tOt cong tác chun bj các nOi  dung  Dai  hQi. 
Báo cáo chInh trj trInh Dai hOi phái dánh giá dung, dy dü tInh hInh và kOt 
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qua thrc hin Nghj quyt Dai hOi, thim k' 2017 - 2022, nêu rO han ch& 
yu kern và nguyen nhn, rit ra bài h9c kinh nghim; vic xây d%rng phuang 
huóng, mic tiêu, thim vi1, giâi pháp nhim k' tth c.n barn sat các van bàn 
cUa Dàng, Nhà nithe v cong tác cru chin binh và nOi  dung Nghj quyt Dai 
hi dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Bang, Nghj quyêt Dai hOi dai biêu 
Bang bO tinh ln thir XIX, Nghj quy&Dai hi Bang bO thanhph6 ln thi'r 
XX, nhiem ky 2020-2025. Chu trpng doi mm manh  me, toan diçn, dong b9 
ni dung, phucing thi'rc hoat dng clta các cp Hi, tp trung giãi quyt nhung 
vn d mài, v&n d kho duçcc xã hOi  và hi viên quan tam, báo dam lqi ich 
cUa t chIrc Hi, hOi  viên cru chin binh gn vii lçii ich chung cüa dja 
phucmg, dan vj, cüa thành ph, gop phn xây drng thành ph6 Yen Bái sam 
tth thành do thj loai II "Xanh, bàn sc và hnh phüc". 

3. Các c.p ày quan tam länh do, chi dao  sat sao cong tác than s1r; 
vic 1ira ch9n, giói thiu nhán sr Ban Chp hành các cp hOi,  nht là các 
chIrc danh länh dao  chü chôt cüa HOi  khóa mâi phái dam bào tiêu chuân, so 
lixqng, Co can, Co si kê thira, dáp irng yêu câu nhim vi lãnh dao,  chi  dao 
cong tác hi trong tInh hInh mâi theo dung quy djnh cUa Bang, pháp lut cüa 
Nha ni.rac và Diêu l Hi Ciru chin binh Viêt Nam. 

4. T.p trung lãnh dao,  chi  dao  lam tht cong tác tuyên truyn trixàc, 
trong va sau Dai hOi; nâng cao nhn thirc cüa cac cp üy, chInh quyn, can 
bO, dàng viên và Nhãn dan v vai trô, vj trI cUa t chirc hi trong sir nghip 
xây drng và bão v T6 quc; phát huy bàn ch.t, truyn thng ."B dOi  Cu 
H", nêu cao tinh thn guong mu, thirc sv là tm guong sang cho th h tré 
v truyn th6ng cách mang,  tinh thin yêu nuâc; tIch c1rc Mu tranh, phan bác 
cac quan dim sai trái, xuyên tac,  cMng tu trnYng cong thn, ch6ng các biu 
hin suy thoai; phát dng cac phong trao thi dua, xay dirng cac cong trInh, 
phan viçc thiet thirc chao mung Dai  h9l Hpi C%ru chien binh cac cap, phan 
Mu mi co s0 hOi  du có hoat  dng thit thirc chào mirng Di hOi. 

5. Hi Cm chin binh thành ph6 có trách nhim barn sat sij chi dao, 
huong dan cua Ban Chap hanh HQ1 Ciru chien bmh tmh Yen Bai, xay dimg ke 
hoach và pMi hçip vói cp ày cci sr chi dao,  huóng dn HOi  Cm chin binh co 
so to chi.'rc Dai hOi dam bâo miic dIch, yêu câu; dông th?ii chuãn bj tOt các diêu 
kin d M chi'rc thãnh cOng Dai  hi  dai  biu  HOi  Ciru chiñ binh thãnh ph6 
ln thir VII, nhim k' 2022 - 2027. 

Th?ii gian Dii h(3i: 
C4'p cci sà: Bitt Mu tir qu 112022, hoàn thành truac 31/5/2022. 
Dgi h3i cá'p thành pM: T chrc trong qu 11/2022, hoãn thanh truàc 

31/7/2022. 
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6. Các cp üy Dãng chi dao  chInh quyn, MTI'Q, các ban, ngành, doàn 
A , , , , X. S A A 

the tren ca sa chuc nang, nhiçm vii cua mrnh, phoi hcip giup da tao  dieu kiçn 
v kinh phi, ca sâ 4t cMt d HOi  Ciru chin binh chun bj và t chirc Dai  hi 

A * A t % A A • 6% 

trang tr9ng, tiet kiçm, hiçu qua va dung tien dQ. Can cu tmh hrnh thrc te, dien 
bin cüa djch bnh Covid-19 chi dao HOi Ciru chMn binh cüng cp chü dng 
xay dmg kjch ban th chirc Dai  hi linh hoat, phU hçip, bào dam an toàn, tit 
kim, trang trc)ng, hiu qua và th%rc hin nghiêm các quy djnh v phong, chng 
djch bnh Covid-19. 

7. Ban Dan vn Thành Uy chü trI, phi hçip vâi các Ca quan tham muu 
gilip vic Thành Uy, HOi C%ru chin binh thành phó, Van phong Cp üy và 
Chinh quyên thãnh ph giüp Ban Thuing vij Thành Uy theo döi thrc hin 
Chi thj nay. 

• A . 9 A Chi th nay pho bien den chi bQ./. 

Nai nhãn: 
- Thi.thng tWc  Tinh üy (d b/c), 
- Hi Ciru chin binh tinh, 

Các &c Uy viênBTV Thàthi'iy, 
- Cáe ci quan tham muu giüp vic Thãnhiiy, 
- MTFQ, the doàn th, Trung tam chInh tn TP, 
- Các chi, dãng b ca sc, 
- Luu VT/TU. 

TJM BAN TH1XNG VIJ 
BiTHU 
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