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sá423-Kwcu 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày tháng 3 nám 2022 

KE bACH 
T chfrc Bi hi chi b triyc thuc dãng üy co s&, 

nhiêm k 2022 - 2025 

Thrc hin K hoach  s 67-KHITU, ngày 18/3/2022 cüa Tinh ñy Yen 
Bái, Ban Thi.xing vçi Thành üy Yen Bái xây drng k hoch t chi'rc Dai  hi 
chi bO trçrc thuc dâng üy ca sà, nhim k' 2022 - 2025 trong toàn Bang b 
thành phé Yen Bái, cii th nhu sau: 

I. MJC BICH, yEu CAU 

1. Muc dIch 
F A A A A A F A 1 A 

Cii the hoa viçc to chixc, trien khai thirc hiçn cong tac chuan b1 va tien 
hành Dti hOi  chi bO trirc thuc dâng üy Ca sâ theo dung quy djnh cüa Diu 1 
Bang; giüp các cap Uy, to chcrc dãng thirc hin thông nhât, bão dam to chirc 
thành cong Dai  hi chi b trirc thuc dàng Uy co sir, nhim kS'  2022-2025 
trong toàn Bang b thành ph. 

2. Yêu câu 
A F A A A I I A 

- Cong tac chuan b va to chixc Bai  h9i phai dixc chi do thc hiçn 
I, F F 1 7 1 7 A 4  nghiem tuc, chu dao, bao dam dung trinh tr, day du ni dung theo quy dnh. 

A I 7 A A A I A F I 

Bong thai, phai thrc hiçn theo phuong cham ke thua, doi mm, sang t?o  va 
phát triên; phát huy dan chü di dôi vi giü vü'ng nguyen täc, siêt cht k 1ut, 
k cuang; báo dam an toàn, thi& thirc, khôngphô truong, hInh thurc, kiên 
quyêt chông lang phi, tiêu c1xc; phát huy cao nhât trI tue, trách nhim cña cap 
, A , A A uy, to chi.rc diang, nhat la ngucn dung dau. 

- Trong qua trInh chun bjvà tin hành D.i hi phãi coi trçng lãnh do, 
chi dto hoan thanh tot cac nhiçm vi chinh trl cua Co quan, dan vl,  thon, to 
dan ph gn vâi dy rnnh cac phong trào thi dna yêu ni.rOc; tp trung giãi 
quyet, xu ly kp thai, co hiçu qua nhixng hn che, bat cap, nhu'ng van die hue 
xuc ma can b, dãng viên và nhân dan quan tam. 

-, Thông qua Bai  hi, tip tiic nâng cao näng lirc lãnh do, sirc chiên dâu 
cüa to chilrc dãng, dàng viên; cüng cO, tang cu?Yng hon nüa khOi dai  doàn két 

S A A S A A F I toan dan t9c va niem tin cua nhan dan ctoi vm Bang. 
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II. NQI DUNG 

1. Ni dung và thô'i gian t chIrc Di hi 

1.1. N3idungDiihi 

- Tng kt thrc hin Nghj quyt Dai  hi chi b nhim k' 2020-2022 và xác 
djnh miic tiêu, phixong hirOng, thim vii cUa chi b trong nhim k 2022-2025. 

F F F A A S - Bau chi uy (neu co), bi thix, pho bi thu chi b9 nhiçm ky 2022-2025. 

1.2. Th?iigian tó chá'cDqihOi 
S A F A A F S F A A - Thcn gian to chixc Dai  hçi khong qua 01 ngay, trong do: Dai  hi diem 

xong trithc ngày 30/4/2022; Dai  hi các chi b dirge t churc xong trong 
thdng 5/2022. Trén ca s& có sr chu.n bj chu dáo v mi m.t và thng nhât 
phân cong cap üy cap trên dir, chi dao  vic to chirc dai hOi và khuyên khIch 

7 F S - 7 F 1 A A A A A A F A dang uy cac phung, xa chi dao  cac chi b9 thon, to dan pho to chuc dong bat 
Dai hi trong các ngày nghi cui tun vào tháng 5/2022. 

- Can cü tInh hInh djch bnh covid-19, các cp ñy c sr chi dao  th?ñ gian 
va chucmg trinh Dai  hi phü hgp, bâo dam ch.t luçmg, tin d theo quy djnh. 

2. Tei chfrc quail trit, tuyên truyên và triên khai các van ban chi do 
cua cap uy cap tren 

p 9 F 

- Các cap ñy, to chirc dàng cM dao  vic quán trit triên khai thirc hin Kê 
hoach t cht'rc Dai  hi chi bO tr%rc thuc dãng üy ca si nhim kS'  2022-2025 
cüa Ban Thu&ng vui Thành Uy, các van bàn hu.ràng dan cüa cap ñy cap trOn, 

A 7 7 • A • A 7 A I 7 Quy che bau cu trong Dang... den toan the dang vien cua chi bç, bao darn 
nrn vftng và thrc hin t& các nOi  dung trong cong tác chun bj va t chüc 
D.i hi. 

-. Trin khai thurc hin t& cong tác tuyen truyên v vic t chrc Dai hOi, 
dac biçt quan tarn den cong tac chinh trl,  tu tucing eho can bç, dang vien va 
nhân dan, tao  sir thng nht trong toàn Dáng bO thành ph6 và sir dng thun 
trong xâ hi. Chi dao  chat chë cong tác thông tin, tuyOn truyn; nm chc tInh 
hmnh tu tu&ng, dir lun x hi. 

3. Chun bi van kiên Dai hôi và t chfrc thão man 
V F F 

3.1. Ghuân bj van kiin: Van kin Dai  hi phãi dirge cap Uy, nhât là 
I P A A •7 A • A . ngurn dung dau quan tarn chi dao,  chuan b chu dao, chat lugng, kha thi, phu 

hgp v6i dc dirn, tInh hmnh cüa tirng chi b, trong do: 

3.1.1. Báo cáo chInh trj: Phãi dánh giá toàn din, khách quan, trung 
F S S A A A 9 A A A thirc, sat trnh hinh thrc te ye ket qua lanh dao  thrc hiçn Ngh quyet Dal  h9l 

nhirn k5' 2020-2022 cüa chi b; kt qua tr phê bInh và phê binh cüa chi üy; 
chi rO uu diôm, khuyêt diêrn, nguyen nhân, bài h9c kinh nghim trong nhim 
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k' 2020-2022; xác djnh m'ic tiêu, nhim vi, giâi pháp thrc hin trong nhim 
P P A A A A A A A 

ky 2022-2025, hucmg trn vice phan dau xay dirng chi bQ kieu mau. 

3.1.2. Dt thâo Nghj quye't Dcii hi: Cn duçic tng hçip, trmnh bay ngn 
gpn, d hiu nhftng djnh huâng iOn, nhüng ni dung co bàn, quan trçng cüa 
dir thào báo cáo chinh trj và nhttng nOi  dung theo chi.rang trInh dê Dai hOi 
thão lun, quyêt djnh. 

3.1.3. Chirong trInh hành d3ng thirc hiçAn  Nghj quyê't Dgi hói. Phài cii 
th hóa duçic các m1ie tiêu, chi tiêu, nhim vii trong di,r tháo Nghj quyêt Dai 
hi thanh eae chi tiêu, nhirn vii, giái phap CiJ th gn vOi phãn cong rô 
ngurn, ro vice, ro thrn gian hoan thanh de to chue thrc hiçn nham hoan thanh 
thing lçii Nghj quyt Dai  hi. 

3.2. Thão luIn tçsi Dzi h3i: Dai hOi phài dành thai gian thOa dáng, phát 
huy trách nhim, trI tu cüa dàng viên trong tháo iun di vOi các van kin 
trmnh Dai hOi; bão dam dan chü, k hing, sau sic, hiu qua; cáe kin khác 
nhau can giành thai gian thâo 1un, tranh iun, lam rO, di den thông nhât trên 
tinh th.n cu thj, 1.ng nghe, doàn kt, xây dirng. 

* F A S A 4. Cong tac chuan bt  nhan sir va bau cir 
9 

4.1. Cong tác chuân bj nhân srDii h?3i 
4.1.1. Tiêu chudn chung 

(1) Tuyt di trung thành vOi lçii Ich cüa Bang, quc gia, dan tc và nhân 
dan; kiên djnh 

A
nghia Mac - Lenin, tls tu&ng H ChI Minh, rniic tiêu, 1 

tirng ye d9c 1tp dan t9c, chu nghia xa hi va ducing loi doi mai cua Dang. 
Co 1p trithng, quan diem, bàn linh chinh trj vüng yang, không dao dng 

P A # A trong bat ci..r tinh huong nao, kien quyet dau tranh bao ye 
Cucing lrnh, ducrng 

li cüaDáng, Hin pháp vàpháp lut cüa Nhà nuOc. Co tinh thtn yéu nuOc 
nong nan, dat  Igi ich cua Bang, quoc gia, dan tçc, than dan, tap  the len tren 
igi Ichcá nhân; s.n sang hy sinh vi sr nghip cUa Bang, vIdc lap, tir do cüa 
To quôc, vi hanh  phüc cUa nhân dan. Yen tam cong tác, chap hành nghiêm sir 
phân cong cüa t chüc và hoàn thành tt mi nhim viii dugc giao. 

(2) Co ph.m cht dao  due trong sang; li sng trung thirc, khiêm tn, 
chân thành, giân di; c,n, kim, hem chInh, chI cOng vô tu. Tam huyt và có 
trách thim vOi cong vic; khOng tham v9ng quyn irc, không háo danh; có 
tinh than doan ket, xay drng, gung mau, thung yeu dong chi, dong nghicp. 
Bàn than khOng tham nhüng, quan lieu, c hi, vi igi và tIch crc du tranh 
ngän ch.n, dy lüi các biu hin suy thoái v tu tu&ng chInh trj, dao  th'rc, 1i 
sng, "ti,r din bin", "t%r chuyn hoá" trong ni bO;  kien quy& d.0 tranh 
chong quan lieu, cua quyen, tham nhung, lang phi, tieu circ, chu nghia ca 
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nhân, li sng Co hOi, thirc diing, be phái, igi Ich nhóm, nói không di dôi vài 
lam; cong bang, chInh trirc, trQng diing ngiii tài, không d ngui than, ngixi 
quen igi di1ng chi'rc vii, quyn han  cüa mmnh d tr11c lqi. Tuân thu và thirc hin 
nghiêm các nguyen tc t chrc, k lu.t cüa EDàng, nht là nguyen tc tp 
trung dan chü, tr phê bInh và phê bInh. 

(3) Co tr duy di mâi, có tm nhIn, phumg pháp lam vic khoa hçc; Co 

näng lirc tng hçip, phân tIch và dir báo. Co khã näng phát hin nhUng mâu 
thun, thách thrc, thai cci, thun lçii, vn d mOi, khó và nhUng han ch& b.t 
cp trong thirc tin; mnh dan d xut nhüng nhim v'i, giâi pháp phU hqp, 
khã thi, hiu qua d phát huy, thüc d.y hotc tháo gi. Co näng lirc th%rc tién, 
nm ch.c và hiu bit co bàn tInh hinh thuc t d ci th hoá và to chirc thixc 
hin có hiu qua các chü triIc1ng, dtr&ng li cüa Dãng, chInh sách, pháp Iu.t 
cüa Nhà nuâc; có thành tIch, kt qua cOng tác ni tri 0 linh vrc, dja bàn 
cong tác dugc phân cOng; c.n cü, chju khó, näng dng, sang tao,  dam nghi, 
dam lam, dam chju trách nhim và vi nhân dan ph%ic vçl. Co khá näng lãnh 
dao, chi  dao;  có kinh nghim thirc tin; guong mu, quy tii và phát huy sirc 

7 A A F A P A A A P 

manh tong hçp cua tap  the, ca nhan; duqc can b9, dang vien, quan chung 
nhân dan tin tu6ng, tin nhim. 

(4) Co trinh d chuyên môn, 15' lun chinh trj, quàn 15' nba nithc dáp irng 
yeu c.u, nbim v1i drçic giao theo quy dnh cUa Dàng, Nhà n1x9c; trInh d tin 
hçc, ngoai ngü can thiêt và phñ hçTp (rieng dói vó'i nhân sit tham gia cap iy 
clii bó thón, td dânphá, thy theo tlnh hlnh t/nrc te Dáng zy xâ, phw&ng xem 
xet quyet djnh va vgn dyng chophu hçip). 

(5) DU src khoé d thirc hin nhim vi (theo ke't lugn cüa co quan y té' 
có tháZm  quyn trongthài gian khóng qua 6 tháng dén th&i dkm giái thiu 
nhán sir); bào dam tuôi theo quy djnh (riêng dôi v&i nhán sy tham gia cap zy 
clii b(5 thon, t dânpht thy theo tInh hlnh thirc te Dáng üy xã, phw&ng xem 
xet quyet d!nh  va vqn dyng chophu hQp). 

, F P 

4.1.2. Ngoàitieu chuân chung cUa cap üy viên nêu trên, chü 5' mt so 

yêu câu, tiêu chuân sau: 

+ Nhn manh  tiêu chun v 1p trung tix tu0ng chInh trj; nng lrc thirc 
tien the hin bang hiu qua cOng vic; uy tIn trong Bang, trong can b, dãng 
viên; tir duy dôi mo'i, sang tao,  khâ näng tiép con, näm bat, xü 15' çó hiu qua 
nhüng van dê mcri phát sinh; doàn ket, quy tii di ngü can b; phong cách cOng 
tác khoa hoc, dan chü, sâu sat, dam nghT, dam lam, dam chju trách nhim; 
minh bach,  cOng tam, khách quan trong cong tác can b; khà nãng phát hin và 
sr diing ngithi có due, có tài; không tham 0, tham nhUng; có thai d kiên quyt 
d,u tranh vói các biu hin tham ô, tham nhung, tiêu circ và phãn bác các 1un 
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ctiu xuyên tc, phán ding, trái v9i Cuong lTnh, Diu 1 Dãng, Hin pháp, pháp 
1u.t cüa Nhà nucc. Co thai di nghiêm tUc khc phiic, si'ra chüa kjp thii nhttng 
ton tai,  yeu kern và khuyêt diem sau kiêm diem tçr phê bInh và phê binh theo 
tinh th.n Nghj quyt Trung uong 4 khóa XII v tang cuông xây drng chinh 
dn Bang; ngän chn, dy lüi sir suy thoái v tu tixông chInh trj, dao  di'rc 1i 
sng, nhung biu hin "tir din bin", "tr chuyn hóa" trong ni b và Chi thj 
s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B Chinh trj v "D.y m?nh  hçc tp và lam 
theo tu tuàng, dao  dirc, phong each H ChI Minh". 

+ Không cci cau vào clii üy hoc chirc danh bI thu, phó bI thu chi b (doi 
vái nhffng ncri khóng có chi zy)  nhung can bO,  dàng viên ma bàn than hotc vçi 
(chng), con vi pham cac quy djnh cüa Bang, chInh sách, pháp luat  cUa Nhà 
ni.thc lam ãnh hu&ng tâi uy tin cüa c quan, don vj và an than can b; can 
b vi pham quy djnh v tiêu chu.n chInh trj và nhftng diu dâng viên, can b, 
cong chirc không duçic lam. 

+V sirc khóe: Các dng chi duçic giâi thiu tham gia chi üy, bI thi.r, phó bI 
thu clii b9 phai co dii sisc khoe de hoan thanh chuc trach, nhiçm vii duc giao. 

4.1.3. Cp üy, chi b phãi thirc hin dUng quy trinh, quy ch& quy djnh cUa 
Bang; nhãn sir cp Uy, bI thu, phó bI thu chi b phài bão dam v tiêu chu.n, 
phm ch.t, n.ng 1irc, uy tin. ChU phát hin nhttng nhãn th mói, có dIre, có 
tài, có trin vQng phát frin phU hçTp vOi quy hoach  chung cUa dãng b, chi b; 
chU tr9ng quan tam dn nhUng can b, dãng viên tré, có uy tin, nng 1irc. 
Trong qua trInh chun bj nhãn sir, c.p Uy co sâ phái chi dao  cht chë, phát huy 
tn tu và trách nhim cUa t.p the cap Uy và can b, dãng viên trong chi b; 
cong tam, khách quan trong 1ra ch9n, giói thiu nhân sir, chong chU nghia Ca 
nhan, ciic b, be phái hoc thai d n nang, ne tránh, ngi va cham. 

4.1.4. Trén ccr si quy hoach  can b và tInh hInh thrc tin cUa chi b, 
dãng Uy cci sâ xem xét, phé duyt phuong an nhân sir d giói thiu cho Dai 
hti chi b b.0 theo dUng Quy ch bu dr trong Bang; dng thôi, bão dam 
diu kin thixc hin tt các chU truong: 

+ Dôi vói chi b thôn, to dan phô, thirc hin vic giài thiu dông chI BI 
thu chi bO dông thai là Truông Ban Cong tác M.t trn; không thirc hin phó 
bi thu chi bO chuyên trách cong tác Bang ma phãi b tn kiêm nhim ehlrc 
danh phó bi thu chi b dng thai là trithng thôn, t trithng dan ph. 

+ Di vói chi b trong các co quan, don vj sij nghip, doanh nghip và lirc 
lucmg vU trang, thçrc hin nh,t th hóa chi'rc danh hi thu chi b vOi nguai dUng 
du tuong 1mg (trz trwdng hçrp khóng con dü tui cOng tác dén he't nhim /9)). 

4.2. Vic bu en' trong Dzi hi: Thirc hin theo Quy ch bu cU trong 
Bang ban hành kern theo Quyt djnh s 244-QD/TW ngày 09/6/2014 cUa 
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Ban Chap hành Trung ucng huâng dn mt s v.n d ciii th thirc hin Quy 
ch b.0 ci'r trong Dãng, Hi.róng dn s 03-HID/TW ngày 20/3/2020 cüa Ban 
Chap hành Trung ucng huó'ng dn mt s vn d ci th thirc hin Quy chê 
b.0 cü trong Dáng. Chi b có duói 09 dàng vien chInh tht'rc bu bI thu chi b, 
nu cAn thI bAu mt phó bIthu; chi b Co tir 09 dãng vien chinh thirc tthlên 
bau chi uy, bau bi thu, pho bi thu chi bp trong so chi uy vien; chi bç dong 

7 A A A 7 A 7 9 ' 9 

dang vien bau khong qua 07 chi uy vien 'tuy so lwng  dang vien hiçn co cua 
tf'ng chi bô, dàng üy cc' sá chi dao, quyêt djnh so lztcxng chi z'iy viên và cc' cau 

cho phIi hçrp). Dai hi chi b bAu chi Uy triràc, sau do bAu bI this, phó bI thu 
trong so chi üy viên. 

A 7 A A 7 A 7 A A A 7 9 9 5. Cap uy triçu tip Di hçi: Thu hçi chi b9 trirc thupc dang uy cci sa do 
7 A P7 A -# . A -, A 7 chi uy chi bQ triçu tap; dioi vcn nhung chi bç chua co (hoac khong co) chi uy 

thI do bI thu chi bO triu tp sau khi duçic sir dng cUa dãng Uy ccii sâ. 

6. Cong tác kim tra, giám sat phiic vi dii hi: CAp üy, Uy ban Kim 
tra các cAp chi do, thirc hin t& cong tác kim tra, giám sat phiic vi Dai  hi 
chi b, bâo dam theo dUng quy djnh cUa Diu l Dàng và hu6ng dAn cUa cap 
trên, nhAt là vic giài quyt khiu nai, t cáo lien quan dn nhân sir Dai hi. 

7. Ch d chi cho viêc ti chfrc Dai hôi: 

Thrc hin theo Quyt djnh séi 99-QD/TW ngày 30/5/2012 cUa Ban BI 
thu v quy djnh ch dO hot dng cong tác dãng cUa t chi'rc cci sO dáng, dáng 
bO cap trên tr?c  tiêp cci si va các quy djnh hin hành (trtrôi'zg hQp có diêu 
chinh thl can c& theo quy dfnh cia Tinh, Trung u'ong. Trong dO: 

- Di vO'i Di hOi  chi bO trirc thuOc Dãng üy xã, phirO'ng: khoán chi ho 
trçi t churc di hOi  b.ng 0,1 müc luang ti thiu/O1 di biu d dai hOi. Kinh 
phI chi cho Dai hOi si~ diing tü nguôn dãng phi dirge trich lal  cho chi bO va 
các nguôn tài chInh hçip pháp khác. 

p p 

- Dôi voi dai hOi chi bO khôi Cci quan hành chInh, sir nghip, 1irc lucing 
vu trang, doanh nghip: Kinh phi chi cho D?i hOi sir d%ing tir ngun dâng phi 
dirge trIch lai  cho dáng bO,  chi bO và tir nguôn kinh phi chi thung xuyên cUa 
cci quan, don vj và các ngun tài chinh hgp pháp khác. 

8. Nhim viii sau Di hOi: Sau Di hOi,  các chi bO trirc thuOc diáng Uy cci 
sO hoàn thin h so, báo cáo dãng Uy cci s& d nghj chuAn y kt qua bAu cü 
chi üy và các chCrc danh khác theo quy dijnh (ch2m nMt là 07 ngày lam vic 
sau Dai h5i). 

III. TO C1111C THUC HIEN 

1. Các dãng üy trirc thuOc Thành üy 

- Can ct'r k hoach  nay và các van bàn có lien quan xây dirng cii th k 
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hoach t chüc Dti hi chi b trirc thuOc dãng üy ci s&, nhim k' 2022-2025 
thuc pham vi quãn 1) xong frzthc ngày 1 0/4/2022 d trin khai thirc hin. 

- Dãng ñy phu&ng Nguyn Thai H9c 1?a  chn 01 chi b t chirc dai  hi 
dim cüa thành ph d rut kinh nghim trrn9c khi triên khai trong toàn Dãng 
b. Th?i gian t chirc dai  hi dim xong tru'óc ngày 3 0/4/2022. 

- Sau ngày 30/4/2022, yêu cu mi dãng üy trirc thuOc Thành üy chi d.o 
01 chi bO t ehüc Dai  hi dim d rUt kinh nghim trong vic chi dto chung 
trong toàn Dâng b mInh. 

p p p A A A V P. V A A 

- To chirc danh gia rut krnh nghiem ye cong tac to chuc dai  hpi chi b9 
trong toàn dãng b; tng hçip, báo cáo tin d t chi.'rc D?i hOi, xây dirng báo 
cáo kt qua Dai  hi gi:ri v Thành u Yen Bái ('qua Go' quan Td chic - N(5i vy 
thành pM) trithc, ngày 10/6/2022. 

- EDáng u' chi dto cac chi b trirc thuc ngay sau Dai  hi phái xây dirng 
Quy ch lam vic; chirnng trmnh cong tác toàn khoá và Nghj quyt phân cong 
nhim vii dôi vói dáng vien. 

V P.' ' 2. Co' quan To chirc - NQ1 vit thanh pho 

- Tham mixu xay dng huóng dn mt s nOi  dung thrc hin K hoach  cUa 
Ban Thuông vi Thành üy v t chüc Dai  hi chi b trrc thuc dãng üy ca sâ 
nhiêm kST 2022-2025 (óng tác chuon bi và t ch&c dqi hç5i, quy trinhtd chzc dgi 
hQl, trang tn dqi hçn...) khi co van ban hlxGng dan cua Ban To chuc Tmh uy. 

A A A • A A • A A A 

- Thung xuyen don doc viçc trien khai thrc hiçn ke ho.ch Di h9i chi 
b trrc thuc dáng u cci sâ, nhim k' 2022-2025 a các dâng b ca sa trVc 
thuc Thành ui'; giUp Ban Thung vii Thành iy tng hçip, báo cáo kt qua 
gi'ri v Ban Thithng vi Tinh u (qua Ban T cht'c Tinh iy) trong tháng 
6/2022. 

- Sau D.i hi tham mmi xây dirng k hoach  t chirc t.p hun, bi diiàng 
k5 näng nghip vi cho di ngfl chi Uy viên, hi thu, phó bI thu chi b Va tiêp 
tiic bi duOng nghip viii cho di ngü ngu?i hoat dng không chuyOn trách 
thon, to dan pho theo quy dnh. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy: Tham muu giüp Ban Thi.r&ng vii Thãnh Uy 
chi dao,  djnh huOng cOng tác thông tin, tuyên fruyên; chU trI, phôi hçrp vâi các 
Ca quan liOn quan thuirig xuyen nrn chic tmnh hInh, tu ti.ring can bt, dang viên 
va nhãn d truâc, trong và sau Dai  hi chi b nhim ki 2022-2025. 

4. Phông Tài chInh K hoch: Tharn rnuu vi Uy ban nhãn dan thànhph 
ho tn krnh phi va huccng dan vice quan ly, su ding kinh phi to chuc Dai  h9l chi 
b trrc thuc dáng Uy co' sa, nhim k' 2022 - 2025 theo quy djnh. 
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5. Trung tam Truyn thông và van hóa thành ph: Tang cu?ng thông 
tin, tuyen truyen ye cac hoat  dong chuan b, to chixc Dai  hçn chi b; chu tr9ng 
vic di.ra tin, bài v nhng thm guGng can bO,  dáng viên tiêu biu a chi b, 
gop phan co VU, dQng vien, tao suc lan toa manh  me trong can bç, dang vien, 
nhân dan. 

A A A A A Tren day Ia Ke hoach  cua Ban Throng vi Thanh uy ye to chixc Dai  hçi 
chi b trirc thuOc dãng Uy co sô, nhim kS'  2022-2025. Yêu c.0 các C.p üy, t 
chüc dãng nghiêm tiic trin khai th%rc hin./. 

Ncyinhn:  
- Thiring tWc Tinh ày (d b/c); 
- Ban To chàc Tinh ày (âé b/c); 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng b TP; 
- Các cci quan tham mini giUp vic Thànhüy; 
- Các dãng b c so; 
- Phông Tài chInh Kê ho.ch; 
- Trung tam truyn thông và van hóa; 
- Luu TC-NV, VT/TU. 
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