
DANGBO T!M{YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM 
TIIANH IJY YEN BAI 

* 

s 93-KH/TU TP. Yen Bái, ngàyj tháng 10 nám 2021 

KE HOACH HANH BONG 
Thu.rc hin CM thj S6 17-CT/TU, ngày 06/8/2021 cüa Ban Thtrô'ng v1i 

Tinh üy v tang ctring sir lAnh do cüa các cp üy, to chfrc dãng 
d6i vri cong tác diu tra, nm bit, nghiên cfru, djnh hiróng 

dtr 1un xã hi trong tInh hInh mó'i 

Th%rc hin Chi thj s 17-CT/TU, ngày 06/8/2021 cUa Ban Thu&ng vi 
Tinh üy v thng cu?xng sir länh dao  cüa các cp Uy, t6 chirc dãng di vài cong 
tác diu tra, nin bat, nghiên ciru, djnh hithng dir 1un xâ hi trong tInh hInh 
mth (sau day gçi tt là Chi thj 17-CT/TU), Thành üy Yen Bái ban hành K 
hoach hanh d9ng then khai th%rc hiçn, ciii the thu sau: 

I. MIJC IflCH, vEu CAU 
1. Muic dIch 
- Nhrn tang cuàng sir 1nh dao  cUa các cp üy, t6 chirc dàng trong quán 

trit, ciii the hóa và triên khai thirc hin quan diem chi dto cüa Ban BI thu 
Trung uing Dãng và Tinh üy Yen Bái v vic tip tiic d6i mâi va nng cao 
chat lucing cong tác diu tra, n.m b&t, djnh huâng dir lun xä hi gop ph&n 
gift vftng 6n djnh tInh hInh chInh trj - xã hi, thüc dy phát trin kith th - xä 
hçi, dam bao quoc phong - an ninh, xay drng Dang va hç thong chrnh tr 
vftng m?nh. 

- T chirc quan trit, tuyên truyn, ph bin nhim nãng cao nhn thüc, 
trach nhiçm cua cap uy va moi can b9, dang vien ye v tn, vai tro, tam quan 
tr9ng cüa cOng tác diu tra, nm bt dir lun xã hi trong cong tác lânh dao, 
chi dao  th?c hin các thim vi chInh tnj cüa dja phucing; djnh hithng dir 1un 
xä hOi  và  tao  sir dng thun cao trong các tng lop Nhãn dan. 

- D6i mâi phucrng thIrc hoat dng và nng cao näng lc cia các cp iiy, 
bO phn lam cong tác diu tra, nm bit, djth hu6ng dir lun x hi, tang 
cuing sr ph6i hqp gifta các cci quan, t chüc trong cOng tác diu tra, nm b&t, 
djnh huàng va xir l các vn d lien quan dir lun xâ hOi. 

2. Yeu cau 
fl 7 t A - Viçc trien khai Chi th4, ke hoach  phai quan triçt va thrc hiçn nghiem 

tue các van bàn chi dao  ciia Trung uong, cüa Tinh üy, tao  sir chuyn bik rô 
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net trong cong tác nm bit, phàn ánh và djnh huâng kjp thai du 1un xã hi; 
quan tam, chii tr9ng dim ni dung, yêu cu cong tác du 1un xà hOi  vào 
chucmg trInh cong tác nàm, các chuong trIrih, dr an, sirkin lan va qua trInh 

PS P 1 7 P 1 1 P. nghien cuu, ban hanh, trien khai cac chu trucmg, chrnh sach tac d9ng den 
dông dào Nhan dan; djnh k' dánh giá, iitt kinh nghim. 

A I S S 7 PS S P. - A - Cong tac nam bat tmh hmh tu tirong, tam tr?ng va dir lun xa h91 phai 
duçic chi dao  trin khai thuô'ng xuyen, dng b; có sr phan cong c%I th trách 
nhim trong rni c.p; s1T phi hqp ch.t chë cüa cac co quan, don vj, djaphuang 
tren co so phan anh dung thrc trng dir lu?n  xa h9l cua cac tang lop Nhan dan. 

II. NIIIM V1J VA GuI PHAP ciiU Eu 
9 

1. Tang cirô'ng sr lãnh do cüa các cap üy, to chfrc dãng trong quail 
• A • • A 9 A A P triçt, pho bien, tuyen truyen, trien khai thirc hiçu cac van ban ye cong tac 

diu tra, nm bit, djnh huróng dir 1un xã hi và nhü'ng vn d lien quan 
- Các cp üy, t chirc dãng, các ccr quan tuyên truyn t chüc quán trit, 

phô biên, tuyên truyên thu?ing xuyOn tói can bO,  dãng viên, doãn viên, hOi 
viên va Nhân dan nhQ..n thCrc dUng dn nOi  dung, quan dim chi d.o cUa Dàng 
cac cap trong các van ban chi do ye cong tác dir lun xä hi gan vâi phô 
biên ni dung chInh cUa kê hoach cUa cap Uy thirc hin Chi thj. ChU tr9ng 
tuyên truyn v vai trô, tm quan trong và trách nhim cUa mi t6 chirc, cá 
nhân trong cong tác phi hqp diu tra dir lu.n, nm chc tInh hInh và phãn 
ánh kjp thai, trung th%rc thông tin, dir 1un dn cp có thm quyên, nguôri 
dung du dja phuong, Co quan, don vj. Quan tam länh dto, chi dao  cong tác 
báo v nn tang tir ttthng cUa Dãng, du tranh, phãn bác lun diu xuyên tac 
ci'ia các the l%rc thU djch, tao  sij dong thun x hi, lan tOa thông tin tu tu&ng 
tIch crc trong can bO,  dãng viên và nhan dan. 

- Tang cuang di mai hInh thuxc tuyên truyn, phát huy hiu qua cUa 
Internet, mang xã hOi  và h th6ng truyn thanh; chui tr9ng cOng tác biên tp 
tài 1iu d nâng cao hiu qua tuyen truyn. Xác djnh hop 1 thai hrcing, ni 
dung dãnh cho tuyêntruyên, djnh hithng dir lun trong hoat dQng tuyên 
truyên cUa môi cap, môi don vj, dja phuong. 

- Nãng cao nhn thurc v vai trô, vi trI, t.m quan trQng cUa Cong tác diu 
tra, nm bat, nghiên ciru dir 1u.n xà hi; xác djnh day là nhirn vii quantrçng 
cua ca hç thong chinh t, nhat la cua cac cap uy, ngucii dung dau cap uy, 
chInh quyn; là kênh thông tin quan tr9ng ph%ic vii cong tác lãrih dao,  quãn l 
cUa cac cp Uy, chInh quyn dja phuong trlTrc thuOc Dãng bO thành ph. 

- Phát huy vai trô tin phong, girong mu cUa can bO,  dãng viên trong 
tham gia tuyên truyên và djnh huâng dir lun xã hOi. 
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2. Quan tam chi dio và t chfrc diu tra, nám bt, djnh hiróng dir 

man xA hi 
2.1. Chidçio và thy'c hin cong ide ditu ira dulutin xd h5i 
- Ban Tuyên giáo Thãnh Ciy và cp Ca s& thirc hin t& cong tác chi d.o, 

phôi hqp lay phiu diu tra theo chi d.o cUa Ban Tuyên giáo Trung irclng, 
Ban Tuyên giáo Tinh üy, Thãnh i:iy và các ngãnh (nu có). 

a , , , • - Ban Tuyen giao Thanh uy dnh ky hang nam tham mini, trien khai to 
chirc 01 cuOc  diu tra xä hOi  h9c v Cong tác t chirc thrc hin chi thj, nghj 
quyêt cUa Dâng; tuy thëo tInh hInh thrc tiên ci'ia dja phucing có the tharn 
muu,de xuât to chi'rc diêu tra dir 1un xA hi v lTnh vrc cn ly " kin Nhãn 
dan d tang cuing s1r lãnh dao,  chi  dao  các giãi pháp nâng cao hiu qua. 

- Diu tra dir li4nphài dam báo tInh di din cüa các tng Vip Nhãn 
dan, 1ira ch9n van dê dieu tra, phuong pháp, hInh thüc diu tra phü hçip, hiu 
qua; dc bit chU den tInhpháthin, dir báo tInh hInh diên biên dir 1un xã 
hi dé có các kiên nghj, dê xuât kjp th?i vâi cap üy các cap. Thirc hin 
nghiêm vic báo cáo kt qua diu tra dir lun xã hOi  theo quy djnh. 

2.2. COng tdc nim bt dw luçin 
- Thành 1iy, các c.p üy Ca sr lãnh do, chi do các t chüc trong h 

thing chinh trj ô don vj, dja phuang chü dng ph6i hcip nm bit, phân tIch, 
dr báo din bin tInh hmnh tu tucYng cUa can b, dãng viên và các tng Vip 
Nhan dan d co bin pháp giài quy& dung din, kip  thôri các vn d biirc xiic 
phát sinh, thrc hin t6t nhim vi chInh trj cüa don vj. Nguri dung du cp 
Ciy, chinh quyn dja phuong, don vj chju trach nhim truOc Ban Thu?rng vi 
Thanh uy neu khong lqp thai bao cao cac van de phat srnh a ca so, da 
phuang, don vj mInh phii trách, d dir 1un không tt trong qua trInh länh 
dao, chi dao,  gay rnt 6n djnh tInh hInh kéo dài, chm duçic giâi quyêt. 

- Ni dung nrn b&t dir 1un x hOi  cn barn sat vic xây dimg, ban hãnh 
va to chuc thirc hiçn cac chu truang, chinh sach cua Dang, phap luat  cua Nba 
nuâc va qua trInh cii th hóa các chü truong, chInh sách do tai  dja phtrang; 
nMt là nhUng v.n d duçc dông dâo can b, dãng viên và NIiãn dan quan tarn 
nhu: Nhftng chU trirong, djnh huing lan, chInh .sách m6i cüa Dãng và Nhà 

A A A nuac, cua tinh, thanh pho; nhmg van de quantrçng, sij luçn co tmh thai sr 
cüa quôc gia, dan tOe  và dja phuang (van dê biên Dông, biOn gic9i, quôc 
phông, an ninh, sr kin chInh trj... ; cácdr tháo luat, co ch& chInh sách cüa 
Trung uong, cua tmh, cua thanh pho co tac d9ng sau r9ng den phat trien krnh 
t - xã hOi  dja phuong; tInh hinh thiên tai, bão lü, djch bnh có ãnh hir&ng lan 
dn dri s6ng cüa Nhân dan trên dja bàn thành ph6. 

- ViOc nm b&t và phãn ánh dir lun xã hOi  phài khách quan, trung thirc, 
kjp thii va dy dü cac lung kin dir lun xã hOi.  Chu trong nm b.t, thng 
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nghe du lun xä hi, nht là các 1ung du lun trái chiu, tiêu circ; cac lung 
dr luan  khac a ngoai da ban thanh pho quan tam den cac van de cua thanh 

A A A A r A A t A , I A A A pho; nhan diçn, phan tich, chi ra nguyen nhan cac luong y hen du luan, tren 
ca s?i do dua ra nhfing d báo, d xut các giãi pháp lânh dao,  chi  dao  tuyên 
tmyn, djnh hiàng du 1un phü hgp, hiu qua. 

- Da dang boa hInh thirc, phuong pháp nm bit, tng hçip tInh hInh dix 
1un xâ hOi,  qua các hInh thirc: Qua báo cáo tInh hInh cUa các dja phiro'ng, cci 
quan, dan vj; qua mng luài cOng tác viên; qua các hOi  nghj báo cáo viên; 
qua các phuang tiOn thông tin dai  chüng, mng x hOi;  qua viOc di thrc te 
n.m tInh hInh... tang cu&ng sir ph6i hcip chi dao,  trao di thông tin da chiêu 
gilia các ca quan, phông, ban, dan vj. 

2.3. Cong tác djnh hwó'ng dir luin 
- Cn cü tInh hInh thrc tin cüa dja phixcing và viOc trin khai các chü 

trirang, t chirc các sir kiOn lóm..; Ban Tuyên giáo Thãnh ñy, Ban Tuyên giáo 
Dãng üy xà, phithng; cp üy các chi, dáng bO ca quan, doanh nghip theo 
chirc nng, nhim vii, chü ding d báo nhfrng vn d có khà nng tao  ra các 
lu6ng du 1un d tham mi.ru, chi dao  tuyên truyn, djnh huàng tu tu&ng cho 
can bO,  dãng viên vàNhan dan tnlâc khi din ra s1r kiOn. 

- Dôi vói các vthi dé trong qua trInh triên khai, to chc thrc hiOn hoc có 
nhttng vçi vic phát sinh dugc du lun quan tam va có nhiêu kiên trai chiêu, cap 
5 9 A A A 9 t uy ca sa, cac ca quan chuyen i0fl co lien quan tham muu giup cap uy, chinh 
quyn ban hnh kip  thai van ban chi dao  tuyên truyn, djnh huâng du 1un. 

- Duy trI va phát huy tot hInh tithe djnh hu6ng du 1u.n xã hOi  thông qua 
the phuang tin thông tin dai  ching,  mang  xã  hOi;  qua tuyên truyn ming tai 
các bui sinh hoat, hOi  h9p ci'ia các t6 chüc và cong dng dan cix. 

3. Nâng cao chat hrç'ng can b tharn miru v cong tác dir luân xä 
hi và di ngü cong tác viên dir 1un xã hi 

- Các cap üy chi tr9ng xây dirng dOi  ngü cong tác viên dir 1un dam bào 
ye ca cau, so lixçing; là nhftng ng11ri am hiêu sau chiX truang, chinh sách cUa 

S A S S A A S A Dang, phap luat  cua Nha nude, hen dnh lap truang, tich circ nam bat dir lu?n 
xa hOi tai các dja phuang, dan vj; nhfrng nguii cO uy tIn trong cong dông. 

+ C4p thành pM: Ban Tuyên giáo Thãnh üy tham muu cüng c& kin 
toàn phát huy vai trô, trách nhiOm cUa cong tác viên dir lun xä hOi.  Tham 
miru ban hãnh, chi dao  thrc hin nghiêmtüc Quy chê hoat dOng  cüa mng 
luâi cong tác viên dir lun xà hOi  thành phO. 

+ cci s&. Dng chi BI thu cp üy trirc tip chi dao,  ph%i trách cong 
tác dir lun xã hOi  cüa dan vj, các dng chi bI thu ehi bO trirc thuOc Dãng üy, 
truâng các ca quan, dan vj, th chirc trrc thuOc  chju trách thim chi dao,  phi 
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trách cong tác du 1u.n xä hi cüa t chirc, dan vj mInh. Quy djnh ci th 
trong phân cong nhim vi cüa cp i1y, dãng viOn. Riêng Dãng Ciy xä, 
phi.nrng, Ban Tuyên giáo Dáng üy tham mini, t chrc thirc hin thim vii 
cong tác du lun x hi cña Dãng b. 

- Djnh k h.ng näm, Ban Tuyên giáo Thnh üy tham mini, ph& hcip t 
chirc bOi diiOng k5 nng, nghip vi cho 1irc hxcing nông c& tham muu, thrc 
hin nhim vii cong tác di.r 1un xä hi cUa thành pM. Cung cp kjp thri tài 
liçu, thong tm lien quan de cap uy, cac dcin v va d9i ngu cQng tac vien chu 
dng näm bat tInh hInh, di.r lun v v.n d duçic các cp chi dao,  djnh huàng. 

- Dy mnh frng dmg cong ngh thông tin, phát huy hiu qua các nhóm 
mng xä hOi  phic v%i cong tác nm bat, trao di thông tin và duy trI hoat 
dng cUa lirc lucingnông c& tlwc hin cong tác du lunx hi. 

4. Phat buy hieu qua vai tro, trach nhiçm cua cac cap chinh quyen, 
Mt trn T quc, doàn th chInh trj - xA hi, co' quan tuyên truyn, 
thông tin trong cong tác phi hyp diu tra, näm bit, thông tin, tuyên 
fruyn djnh hu*ng dir 1un xã hi 

- G&n nhim vi n.m bt du lun xã hi trong Nhân dn vài các hoat 
dng giám sat, phàn bin xã hOi  (g..n vói thirc hin Quy djnh s 217-
QD/TW, Quy djnh s 218-QD/TW ngày 21/12/2013 ci'ia Bô ChInh tn); 
dng thM, d.y mnh tuyêntruyn, djnh hixong du lun xä hOi  d Nhân dan 
dong thuan va thirc hiçn cac chu tn.rang, dixang loi cua Dang, chrnh sach, 
pháp lu.t cüa Nhà nuâc. 

A A r A A r , r p - Th%rc hiçn nghiem tuc che dç thong tin, bao cao theo dnh ky, bao cao 
nhanh, dOt  xut (khi ccn) v vic phãn ánh du lun x hOi  và k& qua nm 
bat, djnh hutng du 1un xâ hOi  cüa các cap 'Ciy, to chirc dãng, Mt trn To 
qu6c, doàn th chInh trj - xâ hOi. 

5. Tang cirô'ng lãnh do, chi do, to diu kin thun lç'i cho Ban 
Tuyên giáo Thành üy và xã, phtrô'ng thijc hin ttt vai trô, tráchnhim 
nong cot trong tham mini, giup viçc cap uy ye cong tac dir 1un xa hQi 

- BtrI hcip lcán bO chuyên trách theo dôi Cong tác du 1unxã hOi  t.i 
Ban Tuyen giao Thanh uy va cac xa, phucmg dap ung yeu cau, nhiem vii. 

- B trI kinh phi thrc hin các cuOc  diu tra dir lun xã hOi  và hot 
dng cüa dOi  ngfl cong tác viên dir 1un xâ hOi  thành phô dam báo quy djnh. 

A A p p 6. Che d9 thong tin, bao cao 
- Ban Tuyên giáo Thãnh üy tham mini, thm djnh, dánh giá cht hrcing 

báo cáo cfia cac ca quan ph6i hqp Va di ngü cong tác vien dir 14n xhOi; 
dnh ky 6 thang va 01 nam bao cao ket qua thrc hiçn cong tac dir luan xa hçn 
g1ri v Ban Tuyên giáo Tinh üy (trtthc ngày 15/6 và 15/12 hing nâm). Hang 
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A A A A 9 r P 9 A A I thang, phan tich, tong hp du lu?n xa h9l tu bao cao cua dci ngu Ccng tac 

viên du 1un x hOi  thành ph và các don vj trirc thuOc  Bang b thành ph, 
báo cáo Thuing trrc Thãrih üy và Ban Tuyên giáo Tinh üy tru&c ngày 25 
hng tháng. Báo cáo dt xu.t khi có tmnh hu6ng, v.n d phát sinh c.n tham 
muu, chi do, djnh hu&ng. 

- Ban Tuyên giáo Bang üy các xä, phu&ng; cap üy các chi, dáng b trirc 
thuOc; Ca quan giüp vic chung khôi MTTQ và các doàn the chInh trj - xâ 
hi thành ph t6ng hqp tInh hInh dix 1un thuc linh V%TC don vj, dja phucing 
minh phi trách gi'ri báo cáo ye Thành üy (qua Ban Tuyên giáo Thành üy): 

+ Báo cáo tháng: Gui truâc ngày 20 hang thãng. 

+ Báo cáo 6 tháng, nm: Gri truâc ngày 15/6 và 15/12 h&ng nãm. 

ifi. TO CHtC THTJC HIiN 
1. Thãnh üy phãn cong dng chI Phó BI thu Thurng tric Thãnh ty ph,i 

trách cong tác dix 1un x hi, dng chI Trueing Ban Tuyên giáo Thành Uy 
trc tip tham mixu, gii'ip vic cp liy lành dao,  chi  dao,  trin khai thrc hin 
cong tác dix 1un xã hOi. 

- Dim nOi  dung nghe Ban Tuyên giáo Thãnh üy, MTTQ, các t chuc 
chinh trig  - xa hçn thanh pho bao cao trnh hinh tu tucmg dix 1un xa hi trong 
hOi nghj giao ban kh6i Bang, khi Doàn th djnh ks'; quan tam kim tra, so 
kêt, tong kêt cong tác dir 1un xã hi. 

2. Các chi, däng b trijc thuc 

- T chirc quán trit, trin khai thirc hin nghiem tue Chi thj s 17-
CT/TU cua Tinh uy va Ke ho.ch hanh dcng cua Thanh uy to! toan the can 
b, dãng viên trong Bang bO,  chi bO xong trithc ngày 25/10/2021. Thçrc hin 
nghiêm tue ch d thông tin, báo cáo và cong tác so kit, tng kt theo djnh 
kr (hoc c45t  xuát theo yêu cáu). 

- Xây dixng k hoach hãnh dng trin khai thirc hin Clii thj s6 17-CT/TU 
cUa Tinh üy theo huOng barn sat các chü tnrcing, ngn gun, rO thim 

vv, giâi 
pháp gn vâi phãn cong ci th trách nhim tt chirc thirc hin, gui v Thành üy 
(qua Ban Tuyên giáo Thành üy, email: bantuyengiaotuyb2018gmail.com) 
truIrc ngày 10/11/2021. 

3. Ban Tuyên gilo Thành üy 
- Tham mini cho cp üy ban hãnh và th chi'rc trin khai K hoch thirc 

hin Chi thj s6 17-CT/TU cña Tinh üy trong thim k' 2020-2025 và trin 
khai thrc hin Huâng dn cüa Ban Tuyén giáo Tinh üy thrc hin Chi thj; 
tham mini ban hành k hoeh hang nàm. 
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- Tang cithng cong tác phi hp v6i cp Uy c sâ, cac phông, ban, dmi 
vl, doan the thanh pho trong thrc hiçn cong tac dieu tra, nam bat, dnh hixcmg 
du 1un xa hi. 

I. A A • A - Huo'ng dan trien khai, theo doi, don doc ca sa thrc hiçn va dnh icy 
tham muu sci kit, tng kt thirc hin Chi thj; báo cáo Ban Thii?ing viii Thành 
üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy theo quy djnh. 

4. Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph Ban biên tp 
Ban tm Bang bç thanh pho, Trang Thong tin thçn tir thanh pho: Bo tn 
th?yi liicing tin, bài hcip l, tuyên tmyn ni dung, kt qua trin khai thrc hin 
Chi thj s 17-CT/TU cüa Tinh iiy, K hoach  hành dng cüa Thành Uy. Chii 
trçng tuyên truyn glxorng t.p th, cá nhan din hmnh; dng thôi, co các bài 
viêt nhn din, dâu tranh, phãn bác kjp thôi các luông du lun trái chiêu. 

5. Mt trn To quoc va cac doan the chinh tr! - xa hçi thanh pho 
T chi'rc tuyên truyn, ph bin rng räi Chi thj s6 17-CT/TU cüa Tinhüy 

và Kê ho.ch hãnh dng ciia Thãnhüy; nãng cao nhn thrc và trách nhim cüa 
doãn vien, hi viên trong thirc hin chü tnrang cüa Bang v cong tác nm bat, 
phan anh tinh hinh tu tucYng, dix lu?n. Thirc hin nghiem tuc che dç thong tin, 
báo cáo và cong tác sa kêt, tong kêt theo djnh k' 'hoc dt xuát theo yeu cau,). 

Thãnh iiy Yêu câu các chi, dãng bO trrc thuc, cci quan, dcm vj triên khai 
thirc hin nghiêm tüc Ké ho.ch nay.!. 

Noi nhân: 
- Thuông tlVc  Tinh üy (d b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy (d b/c), 
- Uy viên BCH Dãng b ,  thãnh phô, 
- Các chi, dâng b trirc thuc, 
- Các phông, ban, cc quan, doàn th thãnh ph& 
- Ban biên tp Bàn tin, Trang thông tin din tCr tp, 
- Liru BTG, VT/TU. 
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S64 CT/T1J Yen Bái, ngày 6 tháng 8nàm 2021 

CHITHI 
CUA BAN TITIJONG VU TtNH OY 

v tang cuông sr länh d3o cüa các cp u5', t chfrc dãng dôi vol 
cong tác diu tra, nm bit, nghiên cfru, dlnh htróng du' 1un xã hi 

trong tlnh hlnh mth 

Trong nhüng nm qua, quán trit và. thi;rc hin Kt 1un so 100-
KL/TW ngày 18/8/2014 cüa Ban BI thu "ye' vic di m&i và náng cao chat 
lwcxng cong tác diu tra, nm bat, nghiên thu dw luan  xã hç5i", K ho?ch  sO 
25-KH/TU ngay 30/11/2016 cua Ban Thuang vii Tinh uy thrc hiçn Ket 1un 
S6 100-KL/TW cüa Ban BI thu và Kt 1un s6 11 1-KL/TU ngày 14/8/2017 
.cña Ban Thithng vi;i Tinh üy v6 "Tip tyc di mái, ndng cao chat lu'crng 
cOng tác giáo dyc chInh trj tw tithng và djnh hicó'ng dii 1uçn xã h3i ", cong 
tác diu tra, nm bit, nhiên ciu, djnh hu6ng dir lu3n xa hi trén dja bàn 
tinh cia ducic các cp üy, chinh quyn quan tarn 1.nh do, chi dao, dat nhiu 
két qua quan trong. Di ngU cong  tác viên dir 1un xa hOi các cap thithng 

A xuyen duoc cung co, kiçn toan, bao dam ye so hrçing, ca cau, chat lugng 
A ? f A a - A I A hoat d9ng ca ban dap ung yeu cau; Va! tro nong cot trong cong tac nghien 

cfru, tharn miru djnh huOng dir 1u.n xã hi cUa ban tuyên giáo các cap duçic 
tang cithng; vic t6 chüc diu tra, nghiên ciru Va nrn bit, djnh huó'ng hr 
tuclng, dir lu?n  xa hçi co chuyen bien tich circ, tirng birac di vao nen nep, 
gop phn gi& vüng 6n dinh tInh hinh chinh tn - xä hôi, thüc d.y phat trin 
kinh t6 - xä hi, darn báo qu6c phông - an ninh, xây di;rng Dáng và h th6ng 
chInh trj vüng manl'i. 

Tuy nhiên, cong tác diu tra, nm bat, nghiên ci'ru, djnh huáng dii 
luán -xâ hôi con có môt s tn tai, han chè nhw: Vic t6 chixc diu tra, nm 
b&t, nghiên cru dir 1un xã hi phi;ic vi cho cong tác lânh do, chi dao  thi;rc 
hin nhim vi;i chInh trj, nh.t là trong qua trInh tri6n khai mt s6 chü 
truong, chInh sách, chucing trinh, di;r an trçng dim & mt s6 cp üy, chInh 
quyên chira duqc quan tarn durng rnirc, chit 1uçng và tInh di;r báo chira cao. 
Cong tác thông tin, djnh hir&ng dz 1un xä hi có rnt, có vic chua kjp 
th&i, hiu qua. Mt s6 thành viên ctng tác viên dir lun xä hi hot dng 
chua thuc sir hiêu qua, chira chu dOng nrn bt tInh hinh d báo cáo, tham 
rnuu kjp th?yi., hiu qua. 
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Nguyen nhn chü y&i cUa nhUng h?n  ch néu trên là do mt so cap Uy, 
ngui dIrng du cp y, chInh quyn nhn thüc chira sâu sc, d.y dü v v trI, 
vai trO cüa cong tác diu tra, nm bit, nghiên cüu dir 1un xã hOi  trong cong tác 
lath dao,  quãn 1. Chit krcing tham miru, giiip vic v cong tác dir lun xA hi 
cüa ban tuyên giáo mt s cp Uy con có mt chua dáp frng yêu cu; chit 
lugng hoat dng cüa mt b phn cong tác viên dir 1un xà hi con han  chê. 

Nhm tang cithng s1r lãnh dao  cüa các cp üy, tao  sir chuyên binrO 
net trong vic di mói, nâng cao cht hxcing, hiu qua cong tác diêu tra, nàrn 
bt, nghiên ciru, djnh bt.râng dir 1un xa hOi trong tInh hInh mth, gop phân 
trin khai thixc hin thing lçri Ngh quyt Dai  hi Bang b tinh lan thr XIX, 
Ban Thung vi Tinh ñy yêu cu các cp üy, t chüc dâng, chmnh. quyên, Mt 
trn T quc va các doàn th chInh .trj - xä hi tQp trung lãnh dao,  chi do, 
thirc hin tétmt s6 nhim vit trçng tam sau: 

1. Tip tVc  quán trit, trin khai thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các 
van bàn chi dao cüa Trung uong, cUa Tinh iy v cOng tác diêu tra, nm b.t, 
nghiên ca'iru dir 1un xA hOi.  Nâng cao nhn thirc ye vai trO, vj trI, tam quan 
trvng cña cong tác diu tra, n.m nghiCn ctru dir lun xã hi; xác djnh 
day là nhim vii quan tr9ng cña b thng chInh trj, nht là cUa c.p üy, ngiri 
drng dâu cp üy, chinh quyn va ca h thông chInh trj; là kênh thông tin 
quan trQng phic vv  cong tác lânh do, quán 1 cüa các cap, các ngnh, các 
dja phuang trong tinh. 

Phát huy vai trO tin phong, guong mu cüa can b, dãng viên trong vic 
tham gia näm bat tInh hinh tu tlxmg và djnh hiràng dir lun xa hi. Ngi.thi 
di'rng dâu cap Uy, chInh quyên dja phirong, don v chju trách nhim tnróc Ban 
Thucng V%i Tinh üy nu không kip  th?ri báo cáo các v.n d phát sinh ô co sr, 
dja phuong, dcm vj mInh phii trách, d dir 1un không t& trong qua trInh lânh 
dlao, chi dto, gay mt n djnh tInh hinh kéo dài, chm diroc giaj: quyt. 

2. Quan tam chi dao va t chiirc diu tra, n.m bat, nghien cüu dir lun 
xã hi; kjp thai tuyên truyn, djnh huáng tir tuâng cüa nhân dan v các vn 
d nhu: Nhüng chü truong, djnh hiróng lan, chInh sách mâi cüa Bang và 
Nhà nuâc, cüa tinh; nhttng vn d quan trpng, sir kin có tfnh th?i sr cüa 
quôc gia, dan tc và cUa tinh (vôn cè bin Dông, biên g16i, quc phông, an 
ninh, sic kiên chInh tn... ); cac dr tháo li4t, ccy ch, chInh sách cUa Trung 
uo'ng, cña tinh có tác dng sâu rng dn phát frin kinh t - xã hOi  dja 
phirong, dai sang cüa nhân dan; tInh hInh thiên tai, bão Lu, djch bnh có ãnh 
hi.thng l&n cMn 4ii sng cüa nhân dân trén dja bàn tinh. Dng th&i, chCi tr9ng 
nàm bat các 1ung dir lun khác 0' ngoài dja bàn tinh quan tam dn các v.n 
de cia tinh; có các giái pháp länh dao,  chi dao  tuyên truyn, djnh huóng dir 
1un phü hçip, hiu qua. 
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3. 
Tao sv chuyn bin rô net, iiâng cao chit luqng cng tác nrn b.t, 

diu tra, nghiên ciru dir luân .xä ht1 .trô•n. dja bàn tinh. Chili trçng nâng. cao 
châf lining, tInh khoa hoc, d tin cay cOa kt qua thu tra, khào sat, nm bit, 
nghiên cilru dir luân xä hôi, khc phuc nhttng han ch trong các khâu diu 
tra, da dang hóa hInh thilrc, phixcing pháp diu tra, tbäm do dir man xä hôi, 

- n , F F r " - a A. - A - A' 

•dac biçt -chu y den tinh phat hiçn, d bao tinb hInh, dien bien dix. 1un xa h9l. 
d có c4c kin nghi, d xu&t lap thôi vâi cp üy các cp Tbirc hiên nghiêm 
vio báo cáo, công.bô kêt qua ditra dir 1un xã hi theo. quy dnh. 

Thuing .Xuyxi: kiri toàn cüng .c6,. nng cao cht krgng: hoat dông cia 
di ngü cong tác vi& dir lnIL xâ hôi Chili trong xây dimg dôi ngti cOng tác 
wên dir luân là nhüng chuyn gia, ngu?ci am hiu sâu chü trtxccng, chinh sách 
cilia Dàng, pháp mat cUa Nhà nuâc, kin drnh lap fruing, tIch dxc näm bt dir 
lun -xà hi ±i. các dja phirong, don vi;.  nhftng ngixbi co uy tin trong cQng 
dng. Näi. bat, l&ig.flghe chx 1i4n xâlhi, ñh.t là cáo 1ung dir lun xâ hOi  trái 
chiu, tiêu oirc d& kjp thOri chi dao,. xern- xét giái quy& và thông tin, tuyên 
truyn, djnh huóng dir luan.  Quan tarn Jãnh chi 4o cong tác báo v nên 

t ) A F A A 

tang ti.x tirong cua Dang, dau tr-anh, phãn bac 1un diçu xuyen t-. cua các: the 
lire thu thch, tao sir ding thuân xä hOi, lan tOa thông tin tir tithng tich cixc 
trorig can b,• 4áng vên và 'ñhn-dãn. 

Dy -m.nh. ing dig con ngh thông. t1n áp. 4ng cáck th*tiOn 
t1n, cong nghê mth ('nM- Dfr lieu ion, frI tue n/ian tao, c4c ing dung trên 
thiEt bz di dóng, nên tang mang xã hôz ) trong nãm bat, nhan diên, phân 
tich, d báo, djnh hirOng các it ng.dtr lun. trong nhãn dan. 

- 

- 4. Phát huy .hiu qua vai trO, -trácb nhim cilia các c.p chItih quyn, 
M.t tijn T quc, doàn th chInh. trj xâ. hOl,  ccc quan báo clii, thông tin, 
fruyn thông. trong cong t.c. phi -bçcp iighiO. cüii, nam bat, thông thi. tuyên-.. 
truyn dinh hithng dir luân xA hi, gan nhiOm vu righiOn ciliu, näm bat dir 
luân x hOi trong nhãn dan vol các hoat dông giâm sat, phàn biên xà hôi, 
d6ng then, dy math tuyOn truyn, dmh huóng dix luan xa bô dO iahân dan 
ding thun và thc. hin cáo chili .triiccng, du&ng Mida Dâng, chinEii s.ách, 
phap luat cilia Nha. nixccc. Thjc hiçn nghiem tuc che dg thong tin, bao cao 
theo dinh  ks', báo cáo nhanh, dt xut khL cn v viOc phãn ánh dix luân x 
hôi và. kt qua nghiên ciliu, nm bat, duth hirOng dir luan xà hOi cilia các cap 

il.y;tè ohilro dãng, M.t trn T qu6c, doin th chinh trj - xä hi. 

5.. Tang. cung inh 4o, chi 4.o, tao diêu .kin thun lçci. cho- ban 

tuyên giáo các cp thuc hiOn t& vai trO, trách nhiêm nOng ct trong tham 

miru, gitlip vic e.p üy v cong tao; dir 1i4n xä hi. B trI hp. bO phn 
can ho chuyOn trách theo döi cOng tao dir luân xa hOi tal ban tuyOn giáo, 
tuyOn hun cáo huyOn, tin, thãnli üy, dáng iliy truc thuOc Tinh üy dp üng 
yea -cu ñhim vti. - - 
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6. Các cp üy, t chrc .dang trre thuQc TInh üy, M.t trn To. quOc và. 
cáo doàn th chinh tn - x hOi tinh chi dao t6 chirc ph bi&i, quán tri&, cu 
the lioa tnen khai ThTC. hin nghiern mc Chi th. nay. 

7. Ban Tuyên giáo Tinh üy là: ha quan chi tn, ti&p tio thammiru, di. 
mài, nãng cao chit lirang cOng tác diu tra, nâm bit, nghin ciru, thnh 
hrâng dix luan xä hôi trên tha bàn tinh, clii dao, huâng din, bi duông, tap 

hun nghip vi cOngtác dièu tra, nm.bit, nghiên thu.,. tjIIh hithng dix luri 
xä hOi Tng cuäng cOng tao phi hap vth Cáo ban, sâ, ngành, doàn th và 
cáo huyn, thi,  thành iXy, dãig y trire thuc Tinh üy trong diêu tra, nm bat, 
nghiên cixu, djnh huâng du h4nxä hOi  trêndja bàn. tinh. Barn sat các chü 
triro'ng, nghi quyt, d an, chInh sách trin khai thuc hiên Nghi quyt Dai 
hi Dàng bO tinh 1.n thr XIX d ôhü dng tham mi.m xy ding chuang 
trInh, k hoach,, d .xut b6  Irl nguu lc và cci ch& chinh sách phü hcp, dáp 
üng yêu cu tang cuing cáo hoat dOng thu tra, nghiên thu dix Juan xâ hô 
thnh k' hang qu Va dit xu&t hngnám Chü trong cong tác kim tra, giao 
ban, so ket danh gla rut krnh nghim ye cong tao theu tra, nam bat, djnh 
huâng dr 1un xã hi. 

Thtring xuyn hixông dL tnn khai,.theo dôi, don d&và. dlrih kr báo 
cáo Ban Thu&ng vu Tinh iXy kt qua ttnro hin Chi tin, thani mixu so kêt, 
tng kêt thxc hin .Chi thj theo quy djnh. 

Clii thj nay dircc bin dnchi b. 

Ncii nhân:  
- Ban Bi thu Trung trang (b/c), 
- Ban Tuyên giáo Ti-ung ixcing (b/c), 
- Các ôn.g chI Tthh iy. viên, 

ban can s 4ang, dãng.doàn, 
-.Các bañ s&, ngành,.MTTQ, doàn•thêtinh, 
- Các huy, thj, thành üy, (lng 'ty trc thuc,. 
- Chuyên viên P.t6ng hqp-.VPTIJ, 
- LuuVän phôn Tinh üy. 

T/M BAN TB1NG VI 
PHO BI THEI THIrONG TRTfC 

THANH UY YEN BAI 

s6 49 - SY/TU 
Nainhãn:  
- Các d/c UVBCH Dãng b TP, 
- Các chi, dãng b tlVc thuc, 
- Các phong, ban, doan the TP 
- Ltru VT/TU. 

Sao y ban chInh Chi th so 17-CT/rU ngày 06/8/2021 

Yen Bái, ngày 13 tháng 10 nám 2021 
THUNG VJ 

VAN PHONG 
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