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DANG CQNG SAN VI,T NAI4 

Yen Bái, ngàyj/2 tháng 12 näm 2021 

NGH QIJYT.. 

1 CUA BAN THUONG VIJ TfNH JY 
tng ctrng s Iãnh do cüa áng d6i v Cong tác dan vn 

L TINU IliNfi vA NGUYEN NIIAN 

Trong nhüng nm qua, thrc hin Ngh quyt s 25-NQ/TW ngày 
9.3/6/2013 cüa Ban Ch.p hnh Trung uccng khóa XE v "tang curng và di rni 
sir 1nh d.o ciXa Dàng di vói cong tao dn vn trong tmnh hInh mói", cong tao 
dan v.n cUa h thng chInh trj trên dja bàn tinh dã dt duçc nhiu kt qua quan 
trçng. Nhn thtrc, trách nhiêm lanh dao, chi do v cOng tao dan vn cüa cáo 
c.p 11.y, t ch(rc dlãng ngày càng duo'c nâng cao. COng tao nm tInh hInh và giài 
quyt nhiing tam tu, nguyen vong, kin nghj hçip pháp, chInh diáng, nhttng vn 
d bCrc xüc cüa nhân dan duçc thirc hin thi.thng xuyên, hiu qua. Cong tao dan 
vn chInh quyn dirge d.y manh, quy ch dan ehñ duçic quan tam thre hin 
khá dng b cáo c.p, cáo ngãnh dà tao chuyn bin v nhn th'irc, nâng cao 
trách nhim phiic viii nhân dan cüa di ngti can b, dàng viOn, cOng chrc, viên 
chiirc. Cáo phong trào thi dua yêu nu&, phong trào thi dua "Dan VQSL k..héo" 
duçic dy m.nh gn vi viêc hoc tap và lam theo ti.r ttthng, do dc, phOng each 
HO ChI Minh. Cong tao dan tc, ton giáo dirge chü trng, dáp trng yêu câu, 
nguyen vvng càa nl'iân dan. T ch(re b may cña h thng dan vn tfrng bithc 
dirge sp xp theo huóng tinh g9n, barn sat yêu c.0 nhim vii chInh tr, cüa dija 
phucing, ho.t dung ngày Gang hiu qua. 

Nhing k& qua nêu trên âà gop ph.n cling c, tang cung mi quan h 
mat thit giüa Däng vOi nhân dan, t.o ngun 1çrc mnh me d xây dirng Dáng 
va h thng chinh tri, trong s.ch vtng manh,  gop ph.n phát trin kinh t - xà 
hi, bào dam qute phông an ninh, nâng cao dôi sng vt ch,t, tinh thn và 
hanh phüc cho nhân dan. 

BOn cnh nhng kt qua d dat dirge, cOng tác dan v.n cüa h thông 
chinh tr con mt s hn ch, chixa dáp ing yêu c.0 cña cc nhim v mi dt 
ra, do là: MOt  s cp ñy, t chi'rc dàng chua quan tam ding mire tó'i cong tao 
dan v.n; nOi  dung, phucmg tithe lnh dao,  ehido cong tao dan vn chira theo 
kjp yêu cau, nhim v; vic thirc hin quy chê dan chñ 6' cci s6' mt sO ncii cOn 
hn ch; cong tao dan vn chira di vào chiu sâu; thiu tInh gn k& giüa cOng the 



2 

dan v.n chInh quyn cilng vi thic hin nhim vv ciia co quan, don v, chinh 
quyn các dja phuo'ng. Sir phi hç'p giüa các co quail, t chirc trong h thông 
chfnh trj có mt thiu cht chë, nht là trong viêc giãi quyt nhüng vn d lien 
quan den quyen trách nhim, lGi Ich hcip pháp, chInh dáng ciia nhân dan; vic 
nàm bat, dánh giá, dir báo tInh hInh nhân dan co lüc, có thOi diem chua kp 
thii, hiu qua chua cao. Vai trO tham muu, ct xu.t cüa Ban Dn v.nâp ñy, 
Mt trn T• quc va cáo t chic chInh tr - x hQi mt s6 dja phuong chua 
r net; cong tao tuyên truyn, van dông nhân dan chp hãnh ch'i trmmg, ding 
li cña Dãng, chInh sách, pháp lu.t cña Nhà nu& cOn chua linh hot, thiu 
sang t.o. 

Nhüng hn ch trOn có cã nguyen nhân khách quan và chü quan, song 
nguyen nhân chü quan là cht'i. yu, cii th: Nhn thirc cfia mOt  s lãnh do, can 
b, cong chrc vO cong tao dan vn có lic, có ncii chua day dü, sâu são, It quan 
tam tói sir dng thu.n cña nhân dan trong vic trin khai chñ tri.xo'ng cüa 
Dãng, chInh sách cña Nha nixóc. Di ngii can b lam cong tao dan vn mt 
sáiioi con thiu kinh nghim, thiu thc tin va k nàng cOng tao dan 4n. 
Cong tao quan triçt, trien khai, cii the hoa, kiem tra, giam sat, tong ket cac 
van bàn cüa Trung lxong, cüa tinh v cong tao dan v.n cña mOt  s dja 
phuong, don vj cOn châm, cOn biu hin hmnh thüc, chua cii th. 

IL QUAN DJiEM, MEJC TIEU 

1. Quan dim 

Quán trit sau s.c quan dim "Dan là gc", nguyen tao "Dãng lthih dao, 
Nba nuórc quàn l, M.t trn T quéc và cáo tt chüc chInh trj - xã hi lam 
nOng cê,t d nhan dan lam chü". Moi chü trucing, ththng li cüa Dáng, chInh 
sách, ho.t dng cüa Nha nuâc "du vi lcii ich cia nhân dan, 1.y h?nh  phüc 
cüa nhân dan lam m1ic tiOu phn du". 

Cong tác dan vn là trách nhim cña ca h thong chInh trj, cfia toàn th 
can b, dáng viên, cong chrc, vien chirc, cia doàn viên, hOi  viên cáo doàn th 
nhan dan va can bO,  chin s5 1ic trong lucng vu trang. 

Is , S A A A A S Ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, than dan la trung 
A 1 A A A A • A A t A A tam, chu the cua cong cuçc doi. mm va nhiçm vtixay dxng, phat trien trnh Yen 

Bái, hen trI thrc hin phuong chain "Dan bit, dan bàn, dan lam, dan kim tra, 
dan giám sat, dan th hi.thng". 

Dèi mâi và thrc hin phong each lam vic "Tr9ng dan, gn dan, hiu 
dan, h9c dan va có trách nhiêm vci nhân dan"; "Nghe d noi", "nói d hiu", 
"huOng dn dan lam", "lam dan tin". 
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2. Muc tiêu 

2.1. Mic tiêu tng quát 
Tang cithng sij länh do, chi dao  cUa Bang di vói cong tác dan van. 

Xay dirng và cüng cô vng chc lông tin cUa nhan dan di vói Bang, t?o  sir 
dông thun cao trong xã hi; tang cithng kh6i dai  doàn kt toàn dan tc và 
"that chit" mi quan h m.t thit gifla Bang va nhân dan, "d?a vào nhân dan 
dê xây dirng Bang". Cãi thin, nâng cao chi s hài lông cüa ngui dan, t 
chi'rc dOi vói sir phiic vi cUa co quan hành chInh nhà nuc. Tuyén truyên, v.n 
dçng nhan dan thirc hiçn tot cac chu truong, throng loi cua Bang, chinh sach, 
pháp lust cüa Nhà nuâc và phát huy sirc manh  to lan, khoi d.y manh  me " 
chI, tir 1ixc tr cu?ng, khát v9ng vuon len cUa nhân dan, gop ph.n phát triên 
kinh tê - xä hi, dam bào quôc phông - an ninh, dim tinh Yen Bái phát triên 
nhanh, bn vUng theo huang "xanh, hài hôa, bàn stc va hanh  phic". 

2.2. Muc tiêu cu th dn nám 2025 
P , .' P 

(1) 100% cap üy quán trit, tuyêntruyên day dü các nghj quyêt, vn ban cña 
7 P P P A P A P A A A P A 

Bang, chmh sach, phap luat cua Nha nuoc ye cong tac dan van  den can b9, dang 
A • P P A A A A A I A 7 A A A 

vien va co hinh thuc pho bien sau rQng trong nhan dan a thon, ban, to dan pho. 

(2) Phn du 100% can b, dng viên va than dan duçic tuyên truyên, 
quán trit chü trucing, ckrng 1i cña Bang, chmnh sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc. 

(3) H.ng näm, phn du giài quyt 100% các viii vic khiêu nai,  t cáo 
mâi phát sinh tr cci s; han  ch ti da khiu nai,  t cáo vuçt c.p. 

(4) Tai  trung tam, b ph.n phvc vi hành chInh cong các cap, phân dâu. 
100% h so dam bào yêu c.0 theo quy djnh cüa ngu&i dan duçc trà truóc và 
thing han. 

A

(5) Trong nhimki, 100% can b chuyên trách lam cong tac dan vn cüa 
cap uy, can b9 chu chot cua Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tr - xa hçn, 
can b phii trách cong tác dan vn ca cci quan hành chInh nhà nuâc và chInh 

A A A • A A A P A A 

quyen cac cap duc cung cap tai hçu, boi duong nghiçp vi cong tac dan van. 

(6) Trong nhim k' cong tác, 100% bI thu chi bO,  phó bI thu chi b thôn, 
bàn, khu ph duçic tp hun v cong tác xây dng Bang và k näng, nghip vii 
Cong tác dan vn. 

(7) Hang nàm, mi xã, phuông, thj trn xây dirng và duy trI It nht 10 mô 
hInh "Dan van kheo". 

(8) ft nht 01 1nInhiêm ks', t chirc Hi nghj tng k& phong trào thi dfla 
"Dan vn khéo" ti'r cci s tâi cp tinh gn v9i ni dung thixc hin Két lu.n so 
01.-KL/TW ngày 18/5/2021 cña B ChInh trj v tip tiic thirc hin Chi thj 05-
CT/TW cüa B ChInh tr khóa XII v dy math  hçc tp và lam theo tu tu&ng, 
dao dac, phong cách H Chi Minh. 
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Ill. NHI1M VJ, GIAI PHAP 

1. Tang ctrô'ng sir länh do cüa các cp üy, to chfrc dãng di vó'i cong 
tác dan vn; to chuyn bin mnh m trong nhn thfrc, hành dng cüa 
ngirài dfrng du, toàn th can b, dãng viên, cong chfrc, viên chfrc và nhân 

dan v cong tác dan vn va Quy ch cong tác dan vn cüa h thng chInh frj 

Di mdii, nâng cao ch.t luçing, hiu qua cong tác lãnh do, chi dao  cia 
A f f A A A A 

Dáng ye Cong tac dan v.n, dap ung yeu cau nhiçm dt ra. Tiep tic tiiirc 

hin hiu qua Ngh quyt s 25-NQ/TW ngày 03/6/20 13 cüa Ban Chip hành 

Trung ucng khóa XI v "tang cuàng và di mói sir lãnh dao  cUa Dáng di vi 

cOng tác dan van  trong tInh hInh móri"; Kt luan  s 43-KL/TW ngày 

07/01/2019 cUa Ban B I thu Trung uong Dãng v tip t%ic thirc hin Nghj quyêt 
sê 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 cüa Ban Ch.p hành Trung uong khóa Xl. Länh 
dao, cii th hóa cac van bàn cña Dàng v cong tác dan van  barn sat chtrc nang, 
nhim vii va tInh hInh thirc t cüa dan vj, dja phuang; xây dirng, trin khai 
các van bàn chi dao  ye cong tác dan van  dam bâo thiêt thirc, cii the, rO vic; 
kh.c phi1c tInh trang  hInh thirc, hành chInh hóa. 

Chütr9ng nâng cao chat lucing cOngtác so kt, tng kt cac nghj quyêt, 
van ban cua Dang ye cong tac dan van, dam bao thirc chat, tranh hinh thuc; 

A A A A A F 7 • tap trung lam ro nguyen nhan, rut ra bai hc kinh nghiçm, de ra cac giai phap 
hiu qua cho phü hcip vài tInh hInh thirc hin ciia các dja phuang, don vj. 

p 7 F F 

Cap ñy, tO chirc dàng chi dao  thirc hin tot Quy chê cOng tác d5n van  ciia 
h thng chInh trj tinh Yen Bái ban hành kern theo Quyt djnh s 300-QD/TU 
ngày 12/11/2021 cüa Ban Thuing vi Tinh üy. Thuông xuyên rà soát, b sung 
các quy ch, quy djnh v cOng tác dan van;  tip tic thrc hin t& vic cüng c& 
kiên toàn, sp xp t chrc b may cüa Ban Dan van  cp üy, Mt tran To quôc 
va các t chirc chInh trj - xã hi báo dam dü s luçmg, cht 1ung, näng hrc 
thut hiên nhiêm vu. 

Lãnh dao  phát dng, trin khai hiu qua các phong trào thi dua yêu 
nuo'c, tIch cue tuyên truyên, biêu ducing, khen thithng, duy tn, nhân rng 
cac mô hinh, guong din hmnh tiên tin v cong tác dan v.n. Tip tic nâng 
cao ch.t luçing phong trào thi dua "Dan van  khéo" gn vi dy manh h9c 

A 7 7 7 P P A P P tap va lam theo tu tuang, dao  duc, phong cach Ho Chi Minh. Chu tr9ng 
cOng tác tng kt phong trào thi dua "Dan van  khéo", thrc hin hiu qua, 
dOng bô, nen nep cong tác tOng kêt tir ca si gän vói thirc hin biêu ducing, 
khen thuàng. 
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Quán trit, tuyên truyn, nâng cao nhin thirc cüa ngthi dirng du, can 
bO, dãng viên, cong chirc, viên chirc v vj tn, vai trô, trn quan trpng cüa cong 
tác dan van. Phát huy vai trô nêu grcmg cüa can b, diãng viên, nht là ngithi 
dirng d.0 cp üy, ca quan, dan vj trong vic thrc hânh dan chü, tuân thu pháp 
1ut; phông ngira, xir 1 nghiêm minh nhüng can b, cong chrc, viên chi'rc th o, 

vô cam, thiêu trách nhim, quan lieu, hách djch, ci~a quyén, nhüng nhiu dan. 

Dy manh  cOng tác xây dirng, chinh dn Dáng, xir 1 nghiêm nhUng viii 

vic tiêu circ, tham nhQng nhm cUng c nim tin cUa nhân dan d6i vói Dãng. 

Tang ciing di thoai trirc tip gifla ngithi drng du c.p i'iy vi nhân dan, phát 

huy vai trô cña nhân dan tham gia xay drng Dáng. 

2. Tang cirôiig và di mói minh me ni dung, phiro'ng pháp cong 
tác dan vn, tp trung hiró'ng v co s&, sat vói tfrng dôi tirçrng, tng lóp 

nhân dan 

Vn diing, thirc hin tét phuong châm, phuang pháp và phong each cong 

tac dan vQ..n theo tu tuâng cña Chñ tjch H ChI Minh "Oc nghi, mt trông, tai 

nghe, chân di, ming noi, tay lam". Tang cung, di mói phi.rong pháp, phong 
each l 1i lam viêc theo huó'ng khoa hoc, dan chU, "Trong dan, gn dan, tin dan, 

hiu dan, h9c dan, dira vào dan và có trách nhim vâi dan", "Nghe dan nói", 

"nói dan hiu", "huâng d.n dan lam", "lam dan tin". 

Thuông xuyên sau sat, gn gui, nm chic tInh hInh cüa các tng lop 

nhân dan theo tirng dija bàn, dja phucing, don vj. D.c bit chü trng den tirng 
di tuclng ci th nhu cOng nhân, ngi±i lao dng, di ngü tn thirc, di ngU 

doanh nhân, dng bào có dao,  dng bào dan tOe  thiu s, nhóm ngithi dan 

trirc tip chju tác dng bi các chInh sách, chuang trInh, dir an... Tang ctthng 

sr phi hçip giia cac t cht'rc, don vi, dja phuong trong vic tng hgp, dánh 

giá tInh hInh nhân dan, chü dng dr báo, tham muu, d xut cho c.p üy, chInh 

quyn lãnh dao,  chi  diao,  thirc hin hiu qua chü truong, ththng li cUa Dãng, 

chInh sách, pháp 1uQt cüa Nhà ni.róc. 

Di mi cong tác tuyên truyn, vn dng nhân dan sat vci thuc tiên, có 

tInh thuyt phtc cao, tao sir dng thu.n trong nhân dan. Da dng hóa các hInh 
thi'rc tuyên truyn, vn dng, lixa ch9n các hInh thüc tuyên truyên, vn dng 
phñ hqp vói trng di tuçlng, tng lap nhân dan dam báo hiu qua. Tang tInh 
tuong tao vâi than dan trong qua trInh 4n dng. D.y manh  üng ding cong 

ngh thông tin trong tuyên truyn, vn dOng. 
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3. Nâng cao hiêu qua cong tác dan vn cüa các co' quan nba ntró'c, 
gn vói cãi cách hành chinh, phát huy dan chü co' s&; tp trung lam tot 
cong tác tip Cong dan, giãi quyt khiu ni, to cáo; nâng cao sir hài lông 
cüa nhân dan 

Trin khai thc hin hiu qua Chi thj s 331CT-TTg ngày 26/11/2021 

cüa Thu tuàng ChInh phü v tip tic tang cuing và dôi mói Cong tác dan vn 
cüa cci quan hành chInh nhà nixóc, chinh quyn các c.p trong tInh hInh mói. 
Nghiên ciru, rà soát, sra di, b sung và ban hành các van bàn quy ph?m pháp 
luât d dam bào cci ch, chInh sách phü hap v9i thirc t, có tInh khà thi cao, 
gn vói lçi Ich thit thirc cüa nhân dan. NhU'ng vn bàn quy pham pháp 1u.t có 
lien quan dn quyn, trách nhim, 1i Ich cüa nhân dan trong qua trInh xây 
drng cn dirc 1.y " kin tham gia, phân bin cüa di din các tang lap nhân 
dan thông qua Mt tr.n To quOc, các to chirc chInh trj - xa hi nhm phát huy 
dan chñ xã hOi  chñ nghTa, quyn lam chU cUa nhn dan. Tang cung ho,t dng 
di thoai tr%rc tip cüa ngui dirng d.0 chInh quyn các cp di vói nhân dan, 
nhât là trong qua trInh triên khai cac dir an lien quan den giãi phóng mt bang, 
bi thuông, h trçi tái djnh cu. 

Tip tiic ct.y manh  cái cách hành chInh, nht là thu tuc hành chInh lien 
quan trirc tip dn ngrii dan, t chixc, doanh nghip; nâng cao cht lixcing hoat 
dng cüa trung tam, b phn phiic vi hành chInh cong cáccp. Xây dirngdi 
ngu can b9, cong chuc, vien chuc co pham chat dao  duc, loi song trong sang, 
lành m?nh,  có trInh d chuyên mOn nghip vu, 1' lu.n chInh trj, näng lirc thtrc 
tin, gircing mu, tn tiy vâi cong vic, nói di dôi vOi lam. B sung tiêu chI l.y 
sir hài lông và tin nhim cña nhân dan trong vic dánh giá cht lugng kt qua 
cong vic cüa cac cci quan hành chInh nhà nucc và chit lugng can b, dâng 
viên, cOng chirc, viên chirc. 

P A A A . P .7 A P Doi mcii, nang cao hiçu qua hoat  dçng tiep xuc Cu tn, hot dçng giam 
sat, tip cong dan; tap trung giài quyt dIrt dim don thu, khiu n.i, té> cáo, kin 
nghj clia nhân dan. Phông ngira, xCr l kjp thii, hiu qua các v.n d birc xuic 
lien quan trirc tip dn dôi sng nhan dan ngay tr cci sa, không d hInh thành, 

A P .X • A Ian r9ng cac diem nong ye an nrnh, trit tir xa hçi. 

Thixc hin nghiêm, hiLi qua cac lo.i hmnh quy ch dan chü a cci sa. Thirc 
hin t& phi.rcing châm "Dan bit, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, 
dan thu huing"; chñ dng phông ngila, xir l nghiêm tInh trng lçii ding dan 
chñ d vi pham pháp luât, kIch dng, gay ri, lam m.t an ninh tr.t tr, lam 
phucrng hai  den lçii Ich cña nhân d, lçi ding dan chñ die hap l hóa chI chü 

7 P A .7• .' quan cua ca nhan ngrroi dung dau. 
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Cüng c& kin toàn Ban Chi diao thrc hin Quy ch dan chü ó cci s& các 
cp; trin khai hoat dng hiu qua, dñng quy ch, chixang trInh, k hoch cong 
tác hang näm. Nâng cao ch.t luçing, hiu qua hoat  dng cUa ban thanh tra 
nhan dan, ban giám sat du t.r cña cong dng, t hôa giái, phát huy quyn lam 
chü và vai trô tr quãn cUa nhân dan. B sung, hoàn thin Co ch, chInh sách, 
quy djnh cM ban thanh tra nhan dan, ban giám sat du tix c'ng dng hoat  dng 
có hiu qua. 

Thirc hin hiu qua cong tác dan van cüa hrc lucng vu trang, xây dirng 
"th trn lông dan", th trn quc phông toàn dan g.n vi th tr.n an ninh nhân 
dan vUng chic; xây dirng hInh ãnh can b, chin s5 lixc hrcmg vu trang than 
thin, trách nhim, tn tiiy vii nhân dan. 

4. Nâng cao vai trô nông ct cüa Mt trn T qtic, các t chü'c 
chInh trj - xã hi bäo dam quyn lam chü cüa nhân dan 

Thirc hin hiu qua Kt 1u.n s 62-KL/TW ngày 08/12/2009 cüa B 
I. A. ,. . r , 

Chmh tr khoa X ye tiep tiic doi mm ni dung, plurang thuc hot d9ng cua 

Mt trn T quc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xâ hi" và Nghj quyt 
s 40-NQ/TU ngày 24/5/202 1 cña Ban Thtrông vit Tinh üy Yen Bái ye "nâng 
cao cht luçing, hiu qua hoat dng cüa M.t tr.n T quc và các doàn th chInh 
trj - xã hôi các c,p tinh Yen Bái giai doan  2021 - 2025". T.p trung xây dirng, 

cüng céi chi hi, doàn th cci sO vftng mnh, hot dng thirc ch.t, hiu qua. 

Tuyên truyn, v.n dng, nâng cao nhn thüc v vai trô trung tam, chü 

th cüa nhân dan trong cong cuc di mói va nhim vi xây drng, phát trin 

dija phu(mg. Di mói ni dung, hInh thirc tuyên truyn, phát huy 1çi th không 

gian mang cM tang cuing sir tuong tác, tip con, nm tInh hInh nhân dan kjp 

thii, hiu qua. 

Phát huy vai trô, sr tham gia cüa các tng lap nhân dan trong xây dirng, 

ban hành, t chirc thirc hin the chü truong, duông 1i cüa Dáng, chinh sách, 

pháp luat  cüa Nhà nuóc. Khoi day tim näng, sure sang tao, sr dng thun cüa 

nhân dan trong qua trInh xây dirng va phát trMn các dja phuong. Nâng cao chat 

luçing cong tác giám sat, phán bin xã hôi, tharn gia xay drng Dâng, chInh 

quyn trong sch, vUng manh. 

T chute hiu qua, th%rc cht vic nhân dan tham gia giárn sat, dánh giá 
hiu qua hot dng cüa các t churc trong h thong chInh trj và ph.m ch.t, nàng 

1irc cüa d0i  ngü can b, dáng viên. 
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5. Nâng cao chat lirçrng, hiu qua cong tác dan vn trong vüng dng 
bào dan tc thiu s, vüng có dông dng bào có do gop phan bão dam 
quôc phông - an ninh, cüng c khi di doàn kt toàn dan tc 

Nâng cao eht hrcng hoat d,ng cUa h thng chInh trj, di ngfl can b, 
dàng viên O vüng dông bào dan tOe thiu s, vüng có dông dông bào có do. 
Bào dam vai trô lãnh dao  cüa Dáng 6 vi'ing dng bào dan tOe  thiêu so, vüng 

có dông dng bào có dao.  Quan tam phát trin dang viên là ngll?Yi có do, 
dàng viên là ngithi dan tOe  thiu s, dàng viên a thOn, bàn vüng dông bào 
dan tOe  thiêu so, mien nüi. 

Chü trçng, phát huy vai trô già lang, truang bàn, nguñ có uy tIn; lc 
lucmg c& can trong ton giáo lam nông c& trong triên khai, thire hin chü truong, 
du?mg 1i cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuóc t?i  vCing dông bào dan 
tOe thiu s, vüng có dông dng bào eó dao.  Thix?mg xuyên chäm lo, xây drng 
mi lien hO gn bó, ph6i hçip chit chë gica lirc liicing nguai có uy tin, ct can 
ton giáo vOi hO thng chInh trj tai  co sa nhàm phát huy src manh  khôi di 
doàn kt dan toe. 

) P A A A A P - 

Bao dam cac dan tçc brnh dang, doan ket, ton trQng, giup do nhau cung 
phát trin. Phát huy rni ngun lc, khai thác tim näng, lçii th d phát triên 
bn vttng vUng dng bào dan tOc  thiu s và min nüi. Khai thác hçp l các 
tim näng v van hóa, th.ng cânh d phát trin du ljch g.n vOi bào vO môi 
tnrang, sinh thai. Thirc hiOu qua các chInh sách h trçY cho vüng dng bào các 
A A A A P , A A dan toe thieu so. Phat huy vai tro lam chu cua dong bao dan t9c thieu so trong 

xây d%rng dai sng vn hóa, xóa bO các tp tic lac  hu, tInh trang  tao hôn, hon 
nhãn c.n huyt thong. 

Quán triOt sâu s.c chü truong, du&ng 1i cña Dang, chInh sách, pháp 1ut 
cña Nha nuóc v cong tác ton giáo. Chü dng nm tInh hInh, tham mini giâi 
quyêt nhüng kiên nghj, d xu.t hcip pháp, chInh dáng cña dng bào có dao.  Phát 
huy nhUng giá tn van hóa, dao  dirc tt dep va cáe ngun lrc cUa các ton giáo 
cho six nghip phát triên chung. Bão dam an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hOi 
trong boat  dng ton giáo; chii dng, kjp thai du tranh lam th.t bai moi am muu, 
hoat ding cüa cac th lrc thu djch, ph.n t1r xu li ding v.n d dn tOe,  tin 
nguO'ng, ton giáo d kIch dng chia r khi dai  doàn kt toàn dan tOe,  gay ri, 
xâm pham an ninh quôc gia, chng phá Dãng, Nha nuâc và ch do. 

6. Quan tam dào to, bi du'&ng nâng cao chat ltrng dOi  ngü can bO 
lam cOng tác dan vn 

Quan tam quy hoach,  dào  tao, tao ngun can bO g.n vth thuang xuyên 
cüng cO, kiOn toàn, nang cao cht luçing, hiOu qua hoat dOng cña  diOi  ngü can bO 
lam cOng tác dn van. Chñ tr9ng dào tao,  lira ch9n can bO lam cong tác dan vn 
chuyên trách có chuyên mOn sâu v cOng tác dan tOe,  cong tác ton giáo. Djnh 
kS' tO chirc hOi  thi "Dan van khéo" tir tinh dn co sa nh.m nâng cao ch.t lucmg 
cOng tác dan van. 
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Lãnh dao  thirc hin tt vic giáo due, rèn 1uyn, tao  diu kin nãng cao 
trInh d 1 1un chInh trj, chuyên mon nghip vi, khà näng tham muu cho di 
ngU can b lam lam cong tác dan van. Hng nàm, t chic tét các lOp t.p hun, 
khóa bi duong cho cti ngü can b lam cong tác dan van, di ngü bI thi.r, phó 
bI thu chi bO thôn, bàn, t dan ph6. 

7. Tang cirô'ng cong tác kim tra, giám sat vic thrc hin các chü 
trtro'ng, dixôiig 1i cüa Bang, chmnh sách, pháp h4t cüa Nhà nithc v cong 
tác dan 4n 

Nâng cao cht lucing kim tra, giáni sat các nghj quyt, chi thj, kt lun 
cüa Dâng v cong tác dan v.n. Tang cithng giám sat thithng xuyên, dt xut, 
nht là nhtthg vn d v k cucing hành chInh, hoat dng cüa các trung tam, b 
phn phvc vii hành chinh cong cac cp va nhOng lTnh viic nhy cam, d phát 
sinh tiêu CIC, phát sinh mâu thun giüa dOi  ngü can b, cong chiirc, viên ehirc 
và nhân dan. 

A A P F - A Thuong xuyen phoi hqp, kiem tra, giam sat chat che qua trinh trien khai 
thc hin; dng thai theo döi, kim Ira viic ci th hóa the quan dim, van bàn 
cüa Trung uang, cüa ep trOn v cong tác dan 4n. Quan tam nghiên cu l 
1u.n, tng kt, tham muii cac cp có thm quyn trin khai cong tác dn 4n 
phü hcip vOi thirô tin ti'rng dja phucnig, co si. 

IV. TO CII(rC THIfC Hh]N 

1. Các huyn, thi, thành üy, dàng üy trrc thuc Tinh üy to chic quán 
trit và xây drng ehuong trInh hành dIng trin khai thirc hin Nghj quyêt. 

2. Dãng doàn Hi dng nhan dan tinh lãnh dao  vic di mOi each thirc, 
nâng cao ch.t lucnig, hiu qua hoat dtng tip xüc cir tn. Nghiên cñu ban hành 
ccr ch, chinh sách d tao  diu kin cho cac hoat dng cOng tác dan vn trên 

• I A A A I A F P A da ban toan tinh. Nang cao chat luçng, hiçu qua cong tac giam sat, trien khai 
thijc hin có hiu qua hoat  dng tip cOng dan ci'ia Hi dng nhan dan tinh và 

dai biu  HOi  dng nhân dan tinh. 

3. Ban can sir dãng TJy ban nhân dan tinh lãnh dao,  chi  dao  trin khai các 
ccr ch& chmnh sách d tao diu kin thuc hin cOng tác dan v.n, Quy ch dan 
chü i cci sa; dng thai, tang cu?mg kim tra, thanh tra, dánh giá vic thc hin 
ci'ia các cp chInh truyn, kip thai diu chinh các chuong trInh, giài pháp phü 
hçip vOi thrc t. 

4. Bang dioàn TiJy ban Mat Iran T quc, các t chirc chInh trj xã hi 
tinh, Ban Thuang vi Tinh doan xây drng chuung trinh hành dng thçrc hin 
nghj quy&; t chi.'rc hçc tsp, tuyên truyn ph bin Nghj quyt cho doàn viên, 
hi viên và các tang lOp nhan dan. 



T/M BAN TIILNG VU 
PHO Bi Turf THU'ONG TR1fC 
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5. Ban Tuyên giáo Tinh iiy xây dirng k hoch tuyên truyên, phôi hçip 
vói các ccc quan lien quan huong dan vic nghiên ciru, quán trit, phô biên, 

tuyên truyên Nghj quyêt. 

6. Ban Dan 4n Tinh üy chü trI, phi hgp vói các c quan tham muu, 
giüp vic Tinh üy, các ban can sij dáng, dãng doàn, dng tiy trirc thuc TinE 
ñy huóng dn, theo döi, kim tra, dánh giá vic thirc hin Nghj quyt, djnh 
kSr báo cáo kt qua vi Thtthng trirc Tinh ñy, Ban Thtthng vii Tinh üy. 

r , I.  

Nghj quyêt nay duçic quán trit, phô biên dên chi bt. 

Ncii nhân:  

- Ban BI thu TW Dãng (báo cáo), 
Ban Dan vn Trung ixclng (báo cáo), 

- Các dông clii Uy viên BCH Dãng bO tlnh, 
- Các dáng ctoãn, ban can sir dãng, 
- Các ban, sâ, ngãnh cap tinh, 
- Uy ban MTTQ VN Va t chirc CT-XH tinh, 
- Các huyn, th, thành üy, dáng üy trirc thuc, 
- Luu Van phông Tirih üy. 

T Van Long 

THANH U'c( YEN BA! 

S 69- SY/TU 

Noi nhân: 
- Ban Chip hành Dãng b TP, 
- Các chi, dáng bô trrc thuc, 
- Các phông, ban, doân th TP, 
- Luu VT/lu. 

Sao y Ngh quyt s 66-NQ,TrJ ngày 10/12/2021 

Yen .8á1, ngày 31 tháng 12 näm 2021 

T/L BAN THUING VJ 
VAN PHONG 
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