
DANG B() TINH YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BAI 

* 
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oEAN 
Xây diyng Trung tam ChInh trj thành ph Yen Bái 

dt chuân mfrc I, giai do3n 2022 - 2025 

Phn thfr nht 
Sc CAN THIET vA CAN C11 XAY DIJNG BE AN 

i. sr cAN ThIET PHAI xAY DG, TRIEN KHAI THçC HIN BE AN 
Trung tam ChInh trj thành ph Yen Bái là dcm vj sr nghip trrc thuOc 

Thành Uy Yen Bái, có chirc näng t chirc dào tao,  bi diiong v 1 1u.n chInh 
trj - hành chInh; chü trixong, thr&ng 1i cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nixâc; kin thirc quàn 1 nhà ntrâc, kin thirc, k5 näng và chuyên môn, 
nghip vp ye cong tác xây dirng Dàng, chInh quyên, M.t trn To quôc và các 
doan the chInh trj - xã hi cho can b, dãng viên trong h thng chInh trj & co 
s& trên dja bàn thãnh ph& không thuc di tircing dào tao,  bi dtrOng cüa 
Trix&ng ChInh trj tinh Yen Bái; tuyên truyn, giáo diic, bi dung ljch sir Dãng 
và ljch scr dãng b cUa dja phixang; tham gia phi hçip trong cong tác t6ng kt 
thirc tién, nghiên ciru 1 1un theo yêu câu cüa cap ui'. 

Trong nhQngnam qua, duçxc sr quan tam djnh hiiO'ng cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy; sir länh d.o, chi dao  cüa Thành üy,Hi dng nhân dan, Uy ban nhân 
dan thanh pho; sir quan tam, phoi hqp, tao  theu kiçn cua cac phong, ban, doan 
the, cap us', chInh quyên các dja phucing trong thành phô, toàn the can b, giáng 
viên, h9c viên Trung tam chInh trj thành ph dä tIch crc di mài cong tác trin 
khai, tO chirc thirc hin các hoat dng và dat  dixçic k& qua khá toàn din: Dã 
chü dng trong tham muu trin khai kjp thai, hiu qua các nhim vi dixçic 
Thanh uy, Uy ban than dan thanh pho glao; chutrçng ban hanh cac quy trrnh, 
van bàn to chirc thjc hin nhim v1i; có nhiêu dôi m&i và nâng cao chat luong 
cong tác quán 1, giàng day, t chüc các hoat dng cUa Trung tam. Di ng1i 
giãng viên h.ng näm du hoàn thành tt nhim vi; hgc viên duqc xp loai  khá, 
giOi dat  t)' 1 cao so vOi mt bng chung cUa tinh. Cci s& 4t chat dirge quan 
tam du tir và náng c.p, tao  diu kiin thun igi trong thrc hin (mg diing cong 
ngh thông tin vào giàng day,  h9e t.p dáp (mg yêu cau dôi mdvi. 
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'A F A F A Tuy nhien, trong to chuc cac hoat dçng cua Trung tam chinh trl thanh pho 
('sau day gi tat là Trung tam GhInh trj,) vk con nhu'ng khó khan, han  ch nht 
djnh: S6 biên ch cOn thiu so vâi quy djnh, trInh d chuyên mon cüa giàng 
viên chuyên trách không phü hçip, trInh d Cao c.p 1 1u.n chinh trj chim t 
1 th.p; phOng chirc näng, hi trithng, phOng hçc chra dam bão so vói quy djnh 
d.t chun; hçc vien không hixOng hiong tr ngãn sách nhà rn.râc không diiçrc 
chi h trçl tin an trua khi tham gia hçc t.p tai  Trung tam... 

Xu.t phát tir yeu cu, nhim 
vv 

trong giai doan mâi và khc phc nhUng 
tntai, h?n  ch nh&m chu.n hóa v di ngü can b, giãngviên, co si vt ch.t, 
thiêt bi,  dam bào ye kinh phi dào tao,  bôi dtrng gän vâi dôi mài các hoat dng 

A A * A A F P F A A chuyen mon, nghiep vi cua Trung tam chinh trl,  dap iing yeu cau day manh  va 
nãng cao ch.t 1ucmg dao tao,  bi duö'ng1 1u.n chInh trj và nghip vi cho can 
b9, dang vien cac doan the chinh tr - xa h9l a co so trong giai don ma!; xay 
dirng Trung tam ChInh trj dat  chun theo tinh th.n D an s 05-DA/TU, ngày 
12/10/202 1 cUa Ban Thithng vi.i Tinh üy và nhim vii theo Nghj quyt Dai  hi 
XX Dâng b thành ph Yen Bái, gop phn xây d%rng thành ph Yen Bái phát 
trin nhanh, bn vung, theo huâng "xanh, hài hOa, bàn sc và h?nh  phüc" Va 
sóm trO thành do thj loai  II. 

, 

Tir nhU'ng ni dung trên, cüng v6i nhUng dôi höi khách quan và can thiêt, 
Ban Thu&ng vi Thành üy Yen Bái xây drng Dê an "Xây drng Trung tam 

chink trj thành phô Yen Bdi dzt chuân mac i, giai dozn 2022 - 2025". 

II. CAN C1 XAY DUNG DE AN 

1. CAn dr chInh trj, pháp 1 

- Quy djnh s 54-QD/TW, ngày 12/5/1999 cüa BO ChInh trl v h9c t.p 1 
luan chInh trj trong Dãng. 

- Quy djnh s 208-QD/TW, ngày 08/11/2019 cüa Ban BI thu (khóa XII) 
v chrc näng, nhim vii, t chi.'rc bc may cüa Trung tam chInh trj cp huyn. 

- Huàng dn s 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 cüa Ban T chirc Trung 
irong hu&ng dn mt s ni dung thjc hin Quy djnh s 208-QD/TW, ngày 
08/11/2019 cüaBan BI thu (khóaXll) v chüc näng, nhim vi, t6 chüc bO may 
cua Trung tam chinh tr cap huyçn. 

- Quy ch dào tao,  bi duông cüa Trung tam chInh trj cp huyn ban hành 
theo Quyt djnh s 883-QD/BTGTW, ngày 24/11/2021 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung uong. 

- Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dâng và Nghj quyêt Dai  hi Dãng các cap, 

nhim k 2020 - 2025. 
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- Dê an so 05-DA/TU, ngày 12/10/2021 cüa Ban Thung vii Tinh üy ye 
"Nâng cao ch.t hxcng dào tao,  bi duOng 1 1un chInh trj và nghip vv cho 
can b, dãng vien i cci sä, tr9ng tam là di tugng c.p Uy viên, bI thu chi b, 
can b M.t tr.n T quc và cac doàn th chInh trl - xa hi & xa, phu&ng, thj 
tr.n, giai droan 202 1-2025". 

- Huàng dn s 37-HD/BCD, ngày 24/12/2021 ciia Ban Chi dao  thirc hin 
Dán s 05-DA!TUhuâng dn tam  th&i v tiêu chI xây dirngvà quy trInh cong 
nhan Trung tam chinh trl cap huyçn dat  chuan muc 1, giai doan 2021-2025 
(sau day vié't tt là "Hwóiig dcn s 37-HD/BCD"). 

- Quyt dinh s 239-QD/TU, ngày 25/12/202 1 cüa Ban Thu&ng vii Tinh 

uS' Yen Bái v ban hành danh muc vi trI viêc lam và bàn mô tã vi trI viêc lam 
cUa các don vj si...r nghip Kkii Dàng, M.t tr.n T quic và các doàn th chInh 
tn - xã hi tinh Yen Bái. 

- Quyt djnh s 345-QD/TU, ngày 3 1/12/2021 cña Tinh u5' Yen Bái v 
giao chi tiêu ngi.r&i lam vic tai  các co quan Dàng, Mt trn T quc và các 
doàn th chInh trj - xã hi tinh Yen Bái näm 2022. 

- Quyt djnh s 94-QD/TU, ngày 24/12/202 1 cUa Ban Tuyên giáo Tinh 

uS' Yen Bái ban hành Quy djnh ye tiêu chI va phuong thiirc dánh giá, xêp loai 
kêt qua xây drng, dOi m6i hoat  dng cüa Trung tam chInh tr cap huyn theo 
huóng ph.n du dat  chu.n giai doan  2021 — 2025. 

- Quy dmnh s 03-QD/TU, ngày 31/01/2022 cüa Ban Thu&ng vi,i Thành uS' 
Yen Bái ye phân cap quán iS' t chirc, can b. 

- Quyt djnh s 880-QD/TU, ngày 28/02/2022 cüa Thành uS' Yen Bái ye 
diu chinh giao chi tiêu ngu&i lam vic tai  các co' quan Dáng, Mt trn T quôc 
và các doàn the chInh trj - xã hi thành phô Yen Bái näm 2022. 

2. Can cfr thu'c tin 

- Kt qua tng kt 10 nãm thirc hin Quyt drjnh s 185-QD/TW cüa Ban 
BI thu v chirc nãng, nhim vii, t chirc b may cña Trung tam bôi duö'ng chInh 
trj c.p huyn.. 

- Kt qua tng kt cOng tác dào tao,  bi du&ng IS'  1un chInh trj, nghip vii 
cho can b, dãng viên co' sâ va xây di,rng Trung tam ChInh trj cap huyn dráp 
üng yêu câu nhim vii giai doan 2016-2020. 

- Thirc hin Quyt drjnh s 1 85-QD/TW ngày 03/9/2008, Quy djnh s 208-
QD/TW ngày 08/11/20 19 cüa Ban BI thu v "Chi'c nàng, nhim vy, to chi'c, 
b5 may cia Trung tam ChInh frj cá'p huyn" và các dê an, kêt 1un, chi thj cüa 
Ban Thu&ng vv Tinh üy. 
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Phn thfr hai 
THIfC TRNG KET QUA XAY DUNG, DOI MOI HO4J BONG 

CUA TRUNG TAM CHINH TRI GIAI BOJN 2016 - 2021 

I. KET QUA i&i rnxc 

1. Trnh hinh, ket qua xay dç'ng to chu'c bQ may, bo tn bien che, can 
b, giãng vien, nhân viên cüa Trung tam theo quy djnh 

1.1. Vê biên chê: näm 2022 Trung tam Chinh trj thành phô duge giao 04 
biên ch chuyên trách, tInh dn thangO2/2022 có 03 nguii, dat  t 1 75% ('01 
giang vien dang thtc hzçn quy trznh dieu dQng,). 

1.2. Vê to chfrc b may bô tn các vj trIgôm: 01 giám doe (Trw&ng ban 
A • S t •A •A r •r A • •r. A Tuyen gzao Thanh uy kiem nhzçm), 01 pho giam doe, 01 giang vien chuyen 

trách kiêm giao vii - k toán, 01 giàng viên chuyên trách kiêm hànhchinh. 

1.3. Vê to chfrc Dãng, doàn the: Trung tam ChInh trj thành phô sinh hoat 
chi bO vàt cOng doàn ghép v5i Ban Tuyên giáo Thãnh üy, dngchITnthng 
Ban Tuyen giao Thanh uy kiem Giam doe Trung tam Chinh tr la Bi thu chi 
b. Hang näm chi b du dugc xp loai hoàn thành t& nhim vii tth len. 

(dat ch un tiêu c/u' 1, theo Hwóng dn s6 3 7-HD/BCD) 
2. Tlnh hlnh, kk qua xây dmg, nâng cao chat Itrç'ng di ngfl can b, 

giâng viên chuyên trách cüa Trung tam theo yen can chuân hóa 
Thirc hin Nghj quyt s 1 8-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cUa Hi nghj 1.n 

thu sáu, Ban Chap hành Trung uang khóa XII ye "M5t so van dê ye tiêp tyc 
A• A A F S F t A a • • A doi mm, sap xep to chu-c bQ may cua hç thong chznh tr! tinh gçn, hogt dQng 

hiu 4tc, hiu qua ",Thãnh uS'da  chU truong thijc hin, sâpxp, b trI Trung 
Ban Tuyen giao Thanh uy kiem nhiçm Giam doe Trung tam Chinh trl thanh 

• • F A A A A A F A pho, dam bao cac quy dnh, tieu chuan ye bo nhiçm chuc danh lanh dao  hiçn 
hành cUa Dáng va Nhà ntrâc, có khà näng lam tot cong tác tham muu cho cap 
üy và phi hgp trách nhim trong trin khai hoat dng cüa Trung tam; hang 
näm du ducc xp loai hoàn thành t& nhiêm vu tth len. 

Di ngU can b, giãng viên chuyên trách cüa Trung tam ChInh trj thành 
ph Ca ban dam bào nhUng tiêu chun chung v phtm chit chInh trj, dao  thrc, 
lôi song theo quy djnh cüa Bang, Nhà nuâc; tIch circ tçr nghiên cru, h9e t.p, 
A — A A A P A I A A A A boi throng cap nhat kien thuc ly luan, kien thuc chuyen mon, nghiçp viI, kien 

thCrc thrc tin; chip hãnh nghiêm tue quy ch lam vic, quy ch v hot dng 
giãng day cüa Trung tam ChInh tn, hoàn thành t& nhim vii và trách thim 
nêu guong. 

Tuy nhiên, trInh dO chuyên mon cüa 03/03 giáng viên chuyên trách có 
chuyen nganh dao tao  chtra phu hqp vai cong tac dao tao,  boi duang ly lu?n 
chInh trj va vj trI vic lam. Dng chI Phó giám dc chua dugc bi duöng ye 
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nghip vii giãng day 1 1un chInh trj 'duçxc diu d5ng v Trung tam tfc tháng 
12/2019 den nay chwa có dQ't ho! dw5g; có 01/03 giâng viên chuyên trách có 
trInh do cao cap i 1un chInh trj dat  t' lê 33,3% (cóphy 11c 01 kern theo,). 

(03 n3i dung c/nra dt chun lieu ch12, theo Hithng dãiz s6 37-HD/BCD) 
3. TInh hInh, kt qua xây drng, phát huy vai trô, trách nhim cüa di 

ngü giãng viên kiêm nhim cüa Trung tam ChInh trj 
Ban Thuàng vi Thành üy quytdjnh thành l.p  dti ngQ giãng vienkiern 

nhiçm cua Trung tam gom 11 dong chi; dong that, chi dao  kiçn toan lqp thai khi 
•, ., • . , .... . • 

giang vien kiem nhiçm thay doi v tn viçc lam. Ca cau giang vien duçic 1a chçn, 
b trI phU hap là các dng chI Uy viên Ban Chap hành Dãng bO thành ph& 
trithng, phó các phông, ban, doãn th cüa thành ph& Ngoài ra, Thành üy chi dao 
Trung tam ChInh trj thrc hin m&i báo cáo viên Tinh Uy, länh dao  các Ca quan 
chuyen mon c.p tinh, thãnh ph tham gia truyn dat  các chuvên d b6i duOng, 
cap nhat kien thirc va thong tin tinh hrnh nganh, hnh vrc theo che dç thinh giang. 

Di ngU giâng viên kiêm nhim và thinh giãng du dam báo tiêu chuAn v 
ph.m ch.t, trInh d, có kinh nghim thirc tin và khá nãng truyn dat  t& ni 
dung bM duoig, cp nh.t kin thi.rc cho di tuçing hçc viên; chp hành t& quy 
chê, quy djnh trong hoat dng dào tao,  bi duOng cüaTrung tam ChInhtrj. 

Trung tam Chinh tr thanh pho trien khai thrc hiçn tot quy che, kp thai 
gl'ri phãn tIchd.c dirn lap h9c và phán cong giãng day  mi chuangtrInh tài 
giang vien; bo tn chuyen de phu hap vai lrnh vrc chuyen mon cua giang vien, 
phôi hap ch.t chë trong sp xp ljch giàng, tao  diu kin thun lqi d giãng 
viên kiêm nhim tharn gia giàng day  theo k hoacit Hng nãm, tharn muu t 
chuc lap boi duang ky nang nghiçp vi tal  Trung tam va cu giang vien tham 
gia các lap bi duäng cp nh.t kin thirc mâi do Ban Tuyên giáo Tinh ui', 
Tru&ng Chinh trj tinh YÔn Bái t chirc. 

(dçit chuin lieu ch13, theo Hiding dn 37-HD/BCD) 
4. TInh hInh, k& qua thiyc hin yêu cu d& mói hot dng chuyên 

mon, nghiçp vi nham nang cao chat luçing giang dy cua Trung tam 
ChInh tn 

Trong nhung nãm qua, Thành üy dä chi dao  Trung tam chInh trj tIch circ 
di mài phucrng thirc th chirc, quân l và hoat dng nghip vii, cii the: 

Xây drng va trin khai kjp th?yi k hoach  cong tác nàm; ban hành dy dU 
cac quy ch, quy djnh dam bão hixthig dn cUa Ban Tuyên giáo Trung uong, 
Tinh Uy Yen Bái và các ngành lien quan; kjp thai sira di, bô sung khi Co chü 
trtro'ng mài. 

T chrc thrc hin nghiêm tüc các quy djnh trong Quy ch dào t?o,  bi 
duO'ng. Nghiên ciru, ban hành mt s vn bàn cii th hóa vic t chi'rc các hoat 
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dng giâng day, hçc tp nhu: Quy trInh t cht'rc lap hçc, Ni quy lap, Quy djnh 
vênhimvij và quyn ban  cUa giáo vien thu nhim 

lap 
ti Trung tam chInh trj 

thanh pho; Danh mic ho so lop h9c, Chu de thi dua, Bang danh gia thi dua cua 
p.. 1 1 1 S S A 1 P. ? A S P P. 9 moi lop hçc gan voi cac ngay ky niçm ion; bp van ban mau cua giao vien chu 

nhim lap di vài lap và ban can sir lap; Mu van ban lam cong tác t chi.'rc, 
Mu các bài phát biu khai giãng, b giáng. Xây drng bO d thi, kim tra các 
chuong trInh dào tao,  bi dung 1 1un chInh tn; mu huóng dn thão iun, 
giái dáp... Theo do, vic t chirc các lOp h9c bài bàn, nghiêm titc, chat ch theo 
phuong châm 3 barn, 4 yêu c&u và 5 t&; cong tác I.p và quân l' h so lOp hçc 
khoa h9c; duy trI phát dng thi dua theo các chü d g.n vOi các chü truong, 
djnh hi.rOng iOn cüa thành ph& tao  không khI thi dua sOi nM cho các lap; chit 
luqng và hiu qua giàng day, h9c tp ngày càng duçic nâng len rO ret. 

T chrc thirc hin nn np boat  dng chuyên mon nhu: Thm djnh, phê 
duyt giáo an tn.r6c khi khai giáng lOp h9c; duy trI tt vic quán i và thäm 
lOp, djñh kS'  dir gi& và dánh giá rUt kinh nghim gi giâng di vOi giãng viên 
chuyên trách, dir gii hçc tp kinh nghim dôi vOi các chuyên dê do giãng viên 

, , . n a , 1 5 A P P A S I Truong chrnh trl,  bao cao vien len lap. To chuc thao luan,  gop y doi voi giao 
an các chuyên d chuong trInh bM duOng i lun chInh trj dành cho di tuclng 
kêt nap dàng, dâng viên mOi, so cap. 

Trung tam Chinh trj thành ph dã tIch circ thijc hin di m&i trong b trI 
co Câii chuong trInh dào tao,  bôi duO'ng hang näm dam bão quy djnh cUa Trung 
uong và barn sat yêu câu, nhim vi cUa thãnh phô cUng nhtr djnh huOng giáo 
dc, tuyên truyn t1rng thi dim. Vic b trI các chuyên d ing ghep quán 
trit, thông tin v Cong tác bào v nn tang tu tirOng cUa Dãng; giáo diic truyn 
th6ng, ljch sU; v hgc tp va lam theo tu ti.rOng, do drc, phong cách H ChI 
Minh; thông tin th&i sir, tInh hInh an ninh, quc phàng... giUp hçc viên cp 
nhat dtrçic kien thtrc moi ye ca ly lu?n  va thrc tien, vn diing vao viçc giai 
quyêt nhUng van dé d.t ra 0 co sO. 

.a . P. 1 A S A S Viçc doi mm phuong phap giang day, hçc tap  cua Trung tam di.rqc chi dao 
sat sao, 100% giãng viên chuyên trách tai  Trung tam ChInh trj sir ding giáo an 
din tü khi len lOp và áp ding phuong pháp giãng day  tIch circ. 100% giâng 

.A •/ .A S t - -- - P .5 vien kiern nhiçrn ducic tham gia lap boi throng kynang, phuang phap giang 
day trrnh chieu cho bao cao vien va giang vien. 

Th1rc hin nghiêrn tUc các quy dinh v nh.n xet, dánh giá kt qua, ' thUc 
h9c vien vao phieu nhan xet sau moi lop h9c va gin ye CO SO de cac chi, dang 
b co sO nm rO tInh hinh cUa h9c viên và tip tic theo dOi qua trInh rèn 1uyn 
cUa hçc vien ('thrc hin di vái các chu-ong trInh bi dzt5ngl) lun chInh trj 
dành cho dói tu'cmg ket ngp dãng, dáng vien mái, so' cap). Dôi m6i each ra dê 
kim tra b.ng hInh thurc mt ph.n tr&c nghim g.n vOi lien h thrc tin dja 
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phiicing, qua do dánh giá dugc khã nãng 1mb hi và vn dung kin thirc dã h9c 
vào thiic tin cüa h9c viên, phát huy duçc tInh chii dng và nâng cao ' thrc, 
trách nhim trong vic chü dng theo döi, trao dôi trong giO' h9c. 

A A A A S A Nham nang cao kien thuc thrc tien cho d9l ngu giang vien va h9c vien, 
h.ng nãm Thành üy dêu phê duyt k hoach  và  tao  diu kin cho Trung tam t 
chirc cac dgt di thrc tê tai  các da phixang trong và ngoài tinh, qua do giüp can 
b Trung tam nâng cao nhn thi:rc, kinh nghim giâng day  và t chirc các hoat 
dng. Giàng viên Trung tam duy trI thuing xuyên vic tir h9c t.p, bè'i duO'ng, 
cp nh.t kiên thirc, trao dôi kinh nghim, ren 1uyn kS'  nãng, nghip viJ. cong 
tác; dnh kS'  Itnhât 02 lan Ithang di Co s d nm tInh hInh th?c tin. Mi näm 
có 01 sang kiên kinh nghim thrçxc thành ph cong nh.n. 

Trung tam ChInh trj thành ph tham gia d.y dü các d9t thao giãng Cim, 
bôi duong, tp huân do Trung hong, Bàn Tuyên giáo Tinh, Triing ChInh trj 
tinh to cht'rc (nàm 2018-2019 có 02 dng chI giáng viên chuyên trách tham c4r 
thao giáng Cym doçit 01 giái nhl, 01 giái ba,). Näm 2018 có 01 giàng viên tham 
gia Hi thi giâng viên L 1un chInh trj giOi c.p tinh và doat  giài Nh.t. 

(dzt chutn tiêu ch14, theo Hithng dn 37-HD/BCD) 

5. TInh hlnh, kt qua thçrc hin các chirong trInh dâo to, bii dtro'ng 
1y Iun chInh tr! và nghip vi cho can b, dãng viên, doàn viên, hi viên 0' 
co' s0' theo quy dnh cila Ban Tuyên giáo Trung Irong và hu'ó'ng dn cüa 
Ban Tuyên giáo Tnh üy (s hrQ'ng, cht ltrcing) 

Cong tác tham muu, phi hç'p xây drng k hoach dào tao,  bi duOng giai 
doàn 2016-2020 và hang nãm duqc Trung tam t1c hin nghiêm tñc vào cuOi 
nhim kS'  và tháng 12 cüa näm tnrc; dam báo Co cu chuong trInh, diing yêu 
câu theo chi dao cia các cp. 

COng tác M chirc cac chucrng trInh dào tao,  bi duOng duc thirc hin 
nghiêm tüc, tIch cixc dôi mi va nâng cao chit 1ung giàng day, h9c tip; co 
bàn can di các chuong trInh. H&ng nãm, du hoàn thành vugt s ló'p so vi k 
hoach, trong do có mt s chuong trInh phát sinh tü yêu câu thrc tin ciia thành 
phO. Trnãm 2016 den 2021, Trungtâm ChInhtrj dãtô chirc, phôi hp ma 109 
lip cho 8.655 luçrt hçc viên vai 29 l°a  hInh chuong trInh dào tao,  bôi dung, 
cu th nhu sau: 

TT Chtro'ng trInh dào tao, bi throng So ló'p So HV 

Các chuo'ng trinh dào to bi dtro'ng theo K hoch 
Va VU Vt 

1 Bôi duong LLCT cho di tugng kt nap  Dãng 15 910 

2 Bi duong LLCT cho dâng viên mâi 15 989 
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3 Sa c.p LLCT - Hãnh chInh 7 378 

BD Chuyên d và nghip vi cho cá b lam Cong tác 
doànccysô 

09 752 

5 BD Chuyên d và nghip vii cho can b Hi Nông dan 03 205 

6 
BD Chuyên d và nghip vii cho can bO Hi Cru Chin 
binh 

06 451 

7 Bi dung Chuyên d và nghip vii cho can b M.t trn 04 284 

8 
Bi dung Chuyên d và nghip vii cho can b Hi Phit 
flcGS1r 

04 286 

Bi duong Chuyên d và nghip vi cho can b Cong 
doãn Ca sâ 

01 87 

10 
* 

Boi dung nghip vi cong tác báo viên, tuyên tuyên 
vien 

02 132 

11 
S 

Bôi du&ng nghip vi cong tác Tuyên giáo Co sâ 02 100 

12 Bi duäng nghip vii cong tác Kim tra — Giám sat oi 168 

13 
BM duong k5 näng, phircmg pháp giãng day trInh chiu 
choBCV 

01 78 

14 
Bi duong nghip vi cong tác báo cáo viên, tuyên 
truyen vien 

01 99 

15 
S S 

Bôi duoiig can b truyên thanh Ca si 01 43 

16 Bi di.rOng nghip vi cong tác dii 1un xã hi 01 41 

17 Bi dtrOng nghip vii BCD 35 thành pM và co sà 2 160 

18 
B4M duO'ng kin thüc Quc phong - An ninh (di tlxcmg 
4) 

16 1514 

19 

Q 

BD nghip vii và c.p nht kiên thirc m&i cho to tnuông, 
tnung thôn 

01 127 

20 

• F 

Bôi duông chirc danh lãnh dao,  quân l cap phàng và 
tuo'ng throng 

01 100 

21 
BD nghiêp vi và cp nhat kin thirc mâi cho bI thu chi b 
thon, TDP 

01 127 

22 Trung cp LLCT- Hãnh chInh 4 354 

Ting cong: 22 1oi hInh chtro'ng trinh 98 7.385 
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Các chixcrng trinh phi hqp theo Kt 1un cila cap üy, 
CQtp 

1 Bi dizOng QLNN ngach  Chuyên viên 03 205 

2 
Bi duong dai  biu HDND c.p xa, nhim kS'  2016 - 
2021 

02 504 

3 ngdiingk5'nangCNTT 02 70 

4 Bi throng kin thirc QLNN länh dao  c.p phông 01 100 

5 BiduOngc.pñycasi 01 100 

6 
Bi duOng k5' näng, nghip vii cho BI thu' chi b, chirc 
danh kiêm nhim không chuyên trách & thôn, to dan phô 
sau sap nhp 

01 255 

I 
T.p huân, triên khai du'a vào sCr diing h thông phân mêm 

., , , , 
quan ly van ban va dieu hanh 

1 

Tng cong: 07 chtro'ng trInh bii duö'ng 11 1.270 

- Di vài các l&p t chüc lam bài kim tra, thi 100% h9c viên tham gia 
h9c tp déu di.rçxc xp loai dat yêu cu tr& len; trong do ti 1 khá, giOi bInh quân 
dat 58,7% (co l&p dat  100% khá, giôi). Nãm 2020 có 03 h9c viên tham gia Hi 
thi h9c viên giôi 1 1un chInh trj do Tnr&ng chInh trj to chrc lan dâu tiên doat 
giãi Nh.t, Nhl Ba. 

TT Nãm 

Bi dirO'ng LLCT cho 
• doi ttrçrng ket np Bang 

BÔI dirO'ng LLCT cho 
.,. ,. So' cap Chinh tn 

Bang vien mo'i 

So 
1Lr9ng 

Xep Ioi % s 
hrçrng  

Xep bat % So 
hrç'ng  

Xey boii 

GiOi I Khá 

% 

GiOi Khá TB GiOi Khá TB TB 

1 2016 132 2.3 59.1 38.6 121 4.1 62.8 33.1 63 3.2 58.7 38.1 

2 2017 214 2.8 63.1 34.1 192 2.6 62.5 34.9 65 0.0 61.5 38.5 

3 2018 138 2.9 63.8 33.3 208 1.4 67.3 31.3 65 0.0 61.5 38.5 

4 2019 127 0.0 35.4 64.6 144 1.4 40.3 58.3 46.0 0.0 15.2 84.8 

5 2020 144 4.2 56.9 38.9 130 2.3 39.2 58.5 32 0.0 28.1 71.9 

6 2021 155 6.5 55.5 38.1 194 3.1 58.8 38.1 107 4.7 72.0 23.4 

Tong cng 
910 3.2 56.5 40.3 989 2.4 56.5 41.1 378 1.9 55.6 42.6 

59.7 58.9 57.4 

- Di vâi chuang trinh bi du&ng 1' 1u.n chInh trj dành cho di tuç'ng kt 
nap Dàng, t' 1 hçc viên sau bi duo'ng dü diu kin d kt nap  vào Dãng chiêm 
gân 85%. 
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• 
- D6i vói chixcxng trInh bi duong dãng viên mâi 100% hpc viên dü diu 

kiçn de chuyen dang chinh thuc. 

- Di vài chuong trInh bi duo'ng 1 1un chInh trj và nghip vii cho dOi 
ngU can b & co sâ, da s hçc viên dã phát buy duçic vai trô tin phong gi.rang 
mu trong hoat  dng thirc tin, nâng cao ' thirc trách thim trong cong vic, 
v.n di1ng thrçic kin thirc 1 1un và nghip vii vào thrc tin cong tác. 

(dzt c/i uin tiêu c/il 5, theo Hiding dii soos 3 7-HD/BCD) 
6. Tinh hinh, ket qua xay diyng, tu bo co s0 vit chat, thiet b, sach, tai 

* P. S 

lieu tham khao; bo tn sir dçing kinh phi hot dçng, kinh phi dao tao, boi 
dirong l 1un chmnh trj, nghip vçi cho can b, dãng viên & c0 s& 

Trung tam ChInh trj thành ph dixçc xây dirng trong khuôn viên cUa car 
quan Thành Uy, có môi trung cành quan xanh, sach,  dçp; dam bão an ninh trt 
tir, an toàn phàng, ch6ng cháy n& ,

, 6.1. Ve quy mo h91 fruv71g va cacphong chwc nang: Hin nay Trung tam 
, , • , • A , • 

di.rqc quan ly va su diing hç thong cac phong tal  tang 1 cua toa nha H91 tri..rong 
Thành üy bao gôm: 01 phông h9c chira 80 chô ngôi, 01 phàng thu vin kêt hçip 
bàn dcc vâi quy mô 20 ch ngi "co trên 600 du sack và tài lieu tham kháo,), 
01 phàng ch cUa giàng viên và 04 phàng lam vic cho lânh dao,  giáng viên 
chuyên trách duçrc trang bj car ban dáp 1'rng yêu câu nhim vi, con 03 phOng 
bô trI cho chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành üy lam vic ('hicn con thiêu 01 
h5i trztO'ng, 01 phông hQp so vái tiêu chi dgt chuân). 

6.2. Cdc côngtrinh phy tr7. Hin có 02 phông v sinh gn vâi h thng 
nuac sach,  co nha de xe car ban dap ung thu cau sLr diing cua car quan va hc vien. 

Ngoài car s& 4t ch.t dA duc trang bj, nãrn 2020, thành ph dA quan tam 
dau tix kinh phi sua chua toan bç cac phong chuc nang, ma rcng phong hoc; 

S A A P 1 A P P P. A hang nam cap them may tinh, thiet b phong hoc, car ban dap ung yeu cau lam 
vic và giâng day. 

6.3. Vê kin/i phI chi thithng xuyên và th(rc hin chê d3 chin/i sách cho 
P A • 'P • A A P 5 S 5 5 P. 1 5 5 can b9,glang vien Trung tam chink try: Thanhuy chi dao  bo tn du, kp thai 

kith phi boat dung, dam bao che d cho can b, giang vien theo quy dnh. Viçc 
quàn 1', sir diingkinh phI 4am bão tit kim, hiu qua, cong khai, mirth bach, 
dung quy djnh hin hành. 

6.4. V kin/i phi dão tçio, bii dwöng: H&ng nm thành ph du cp dam bâo 
theo dir toán và b sung kjp thO'i theo thu cu dào tao,  bôi dung cüa Trung tam. 
Tr nãm 2019 den nay, thirc hin theo Thông tu so 36/2018/TT'-BTC, ngày 
30/3/2018 cüa B Tài chInh v htrâng dn l.p  dir toan, quãn 1, srdiing và quyt 
toán kinh phi dào tao can bO, cong chirc, viên chrc và Nghj quyêt so 38/201 8/NQ- 

S 5 A P. A A n , . A • A 'S HDND ngay 08/12/2018 cua Hcn dong than dan trnh Yen Bai ye vice ban hanh 
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djnh mirc chi dào tao,  b6i drOng can b, Cong chrc, theo do hQc vien khonghiràng 
htang tI ngôn sách nhà nu&c khóng dwcic chi ho trQ' tiên an trua. 

(02 n3i dung c/nra dçt chuân tiêu c/ne 6, theo Hu'óng dan so 3 7-HD/BCD) 
7. TInh hlnh, kt qua tham mini, phM hçp t chfrc ph bin, quail 

trit, ci th hóa trin khai thirc hin và so' kt, tang kt các ngh quyêt, chi 
thj, kêt 1un, quy dnh cüa Trung trolig và Tinh üy ye cong tác dào to, bii 
diro'ng 1 1un chInh trj và xây dirng Trung tam ChInh trj dáp thig yêu 
câu, nhim vi 

H.ng nãm, Thành Uy chi dao  Ban Tuyên giáo Thành Uy theo döi, hi.râng 
dn, chi dao  Trung tam Chinh trj thirc hin nghiêrn vic trin khai, ph bin, 
quán trit, ci the hóa triên khai thrc hin và sa kêt, tong kêt các nghj quyêt, 
chi thj, .quy djnh, kt 1un cUa Trung uang, cüa Tinh üy và Chxcrng trInh lam 

A 9 9 A A P S A - P A P P vice cua Thanh uy ye cong tac dao tao,  boi throng ly luan  chinh trt trong cac 
ehtrong trInh. dào tao,  b6i dixng 1 1un chInh trj, nghip vi tai  Trung tam 
ChInh trj. Trung tam ChInh trj thành ph dã tQp trung nghiên ciru lam rö nhUng 
ni dung, quan diem mi trong the van kin cüa Dãng, chInh sách, pháp 

luat 

cüa Nha. nii6c d 4n ding vao giâng day; quán trit 1ng ghép trong các 
chuong trInh dào tao,  bi dung tai  Trung tam; tham gia quán trit tai  các lap 

bè>i dung chInh trj he hang näm và trin khai tói can b, viên chirc co quan; 
dng thai, tIch crc phi hçp thixc hin nhim viii tuyên truyn trén fanpage Hoa 
Huâng Dtrong va các phiro'ng tin thông tin dai  chüng cUa thành ph Yen Bái; 
tham gia T gilip vic Ban T chrc các cuc thi, Hi thi dat  kt qua t&. Tham 
muu kjp th?ñ cho Thành üy các van ban, báo cáo so kt, tng kt các nghj 
quyt, kt 1u.n, quy djnh cüa các cp v cong tác dào tao,  bM dixng LLCT. 

Phôi hçip tot vâi cac co quan tham muu, giüp vic Thành üy, các phông, 
ban, ca quan chuyên mOn, M.t tr.n T quc, doãn th chInh trj- xA hOi  thành 
phô dê rà soát nguôn, xây dirng ké hoach và thrc hin nhim vii dáo tao,  bôi 
duöng l 1un chInh trj, nghip vii, cp nhtkin thirc cho can b, dang viOn, 
doàn viên, hOi  viên & co so. Thông tin, phôi hçp chat  ch v&i cap Uy co sO 
trong vic triu tip, quân 1 va dánh giá tInh hinh, kt qua h9c tp cUa hQc viOn. 

(can n3i dung c/nra xây d(rng quy ch1ph6i htp trong thrc hin nhim 
vi dào 4w, bi dwOng c/nra ct(lt chun tiêu chI 7, theo Hwó'ng dan s 37-
HD/BCD do c/nra có hzthng dan) 

8.TInh hlnh, kt qua cong tác xây dçrng Bang, xay di'ng co' quan vAn 
hOa, dôi mói cong tác quãn l, quãn trj ni b 

Thành üy luôn quan tam länh dao,  chi  dao  Trung tam ChInh trj thành ph6 
luOn tIch crc di mOi va th%rc hin các giái pháp d xây drng co quan van hóa, 
xay dirng chi bO,  dãng b co quan trong sach,  vüng mnh; xây drng di ngü 
can hO,  dãngviên Trung tam dáp 1rng yeu câu nhim v11. Hang näm chi bO,  co 
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quan và 100% can bô, giàng vien chuyên trách cUa Trung tam ChInh trj dixgc 
xêp loai hoàn thành t6t nhim vi trô len; Trung tam ChInh trj dixçrc Cong nh.n 
là Ca quan, dan vj van hóa; di ngU can bO,  giâng viên cUa Trung tam luôn 
doàn kêt, thrc hin tOt trách nhim nêu gucing toàn din trong tu thrOiig rèn 
1uyn ye chInh trj, tu tuông, dao  dire, iM sang; th%rc hin t& quy djnh van hóa 
cong sô, quan h, irng xir dung mijc vri Nhân dan và t chirc, cá nhãn dn lien 
h cong tác; thijc hin t& chire trách, nhim vt dtrçic giao, tich crc hthng irng, 
tham gia các phong trào thi dua và hoat dng do các c.p, các ngành phát dng. 
Không có can b, dáng viên, viên chire vi phm dn mirc phâi thi hành k' 1u.t. 

Is . -, • A . . n , 
Trung tam Chinh trl thanh pho da co nhieu doi moi trong nghien ci.ru, ban 

hành cac vAn bàn dê quãn 1, diu hành và t chirc thrc hin nhim vt chuyên 
mon cUng nhu cong tác ni b nhu: Quy trInh to chirc ma lap, the van bàn mu 
trong th%rc hin cong tác to chirc khai giãng, b giãng; xây drng các b d kim 
tra, thi; xây drng giáo an mâu; quy djnh danh miic các vAn bàn ho so' ma lap; 

xây drng tiêu chI và xêp loai  thi dna hang tháng dOi vói can b, giãng viên; tiêu 
chI và xêp i°ai  thi dua dôi lap hpc và hpc viên; xây dung nghi quyêt chuyên dê 
I A A A A I A A A cua ehi bp ye nang cao chat lung, hiçu qua cong tac chuyen mon. Hang nam 

diêu chinh, bô sung và to chirc thrc hin nghiêm các quy ché, quy djnh, nOi  quy 
cUa Trung tam; xây d%rng và tham mu'u phê duyt kjp thôi ké hoach dào tao,  bôi 
dung. 100% can b, giãng viên irng diing cong ngh thông tin trong quàn l', 
chi d.o và giáng day  - hpc t.p. Thirc hin nghiém tüc, kjp thôi chê d tr kiêm 
tra, dánh giá xp lai  hoat dng cüa Trung tam hang nAm và ch d thông tin, 
báo cáo vài Thành üy và Ban Tuyên giáo Tinh üy theo quy djnh. 

(dzt ch uân tiêu ch 18, th eo Hithng dan so 3 7-HD/BCD) 
* Bánh giá chung 
Trong nhüng nAm qua, barn sat djnh huóng cüa Tinh üy, Ban Thuang vii 

Thành üy dã quan tam lãnh dao,  chi  dao, tao diu kin và ngun 1rc cho cOng 
tác,  di mâi va phát trin cüa Trung tam ChInh trj. Cong tác xây dijng, phát 
trien dpi ngu can bp, giang vien &rc chu trpng, tung buac dap ung yeu cau 
chun hoá và nâng cao chit lung. Cong tác dào tao,  bi duOng dugc triên khai 
dng bO 0' các khâu, dam bâo quy trInh, quy djnh và dat  chat krqng. Cong tác 
nghiên ciru khoa hpc, tng kt thrc tin dat  dixqc nhng kêt qua nht djnh; Ca 

50' 4t chat tiêp t1c duqc dâu tu, nâng cap dáp 1mg yêu câu giãng day  và hpc 
tip. Qua do phát huy duqc tinh than dôi m6i sang tao,  sr dong thun cüa can 
bt, giàng viên, hpc viên trong qua trInh xây drng, phát triên Trung tam. 

D6i chiu vài các tiêu chI Trung tam ChInh trj c.p huyn dat  chun mire 
1, giai doin 2021-2025 trong Hi.râng dn s 37-HD/BCD ngày 24/12/2021 cüa 
Ban Chi dao  thrc hiçn De an 05-DAJTU cua tinh, hin nay Trung tam chrnh 
trj thành ph có: 5/8 tieu chi dt chun, 03 tiêu chI con có mt sO ni dung 
chixa dt chu.n, chim 62,5% 'chi tiét tgiphy lyc 02 kern theo) 
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II. HJN CHE vA NGUYEN NHAN 
1. Hn che 

- 03/03 can b, giãng viên chuyên trách cüa Trung thm ChInh trj co chuyên 
ngãnh dào tao  chua thirc sir phü hqp vâi cong tác giâng day  1 1un chInh trj; 

, , •, .( X. — A .n , a dong chi Pho Giam doc chua dixçc boi thrcrng ye nghiçp V%i giang day ly lu?n 
chInhtrj (do chwa Co lap bdi dung,); t) 1 giãng viên chuyên trách có trInh d 
cao cap 1 1u.n chInh trj dat  thâp, chiêm 33,3% (do giáng viên khóng näm trong 
dôi tu-çrng dwic cit di hQc các lOp cao cap theo thông báo m& lOp cüa tinh) 
(tiêuch12). 

- Ca s& 4t chat chi.ra dam bào ye quy mô và din tIch: Con thiêu 01 hOi 
trtrng, 01 phOng hçp; h9c viên không hiiâng hiong tir ngãn sách nhà rnrâc 
không duçic h trçi tin an trua do chInh sách chung cüa Nhà nuâc (tiêu chI 6). 

- Trung tam chixa xay dung quy ch phi hçip trong thirc hin nhim vi 
dao tao,  boi ducing do den thai diem hiçn tal  chua co hi.rcng dan cua cap tren 
(tiêu chI 7). 

2. Nguyen nhân cüa hn ch 

2.1. Nguyen nhân khdch quan: Vic cü can bO,  giàng viên di tham dir 
các lap dào tao,  bti duOng v 1 1un chInh trj, chuyên môn, nghip vii phii 
thuc vào kê hoach ma lap, dôi tlxcxng tuyên sinh và chi tiêu duçic giao ('dói 
twmg quy djnh dwçrc cit di hçc cao cap 135 lun chinh trj phái là các &ng chI 
dwçxc quy hogch cap uy vien cap huyçn hogc dang gut chu-c vy tu- cap pho cua 
các c0 quan, don vj cap huyn tr& len,). 

2.2. Nguyen nhân chü quan 

- Do dc thü, truâc day thrc hin chü tnlang cüa tinh Trung tam Chinh trj 
A A • A S A P 5 

thanh pho dugc xay dvng  theo mo hinh rieng danh cho thanh pho Yen Bai va 
thj xà Nghia L; vi 4y Thành Uy b trI Trung tam scr diing toàn b tang 1 cüa 

S S A 5 5 5 A A I p 

Toa nha Hçi truong Thanh uy, nam trong khuon vien cua co quan Thanh uy 
A I P A A A S S P 5 P 

nen chtra dam bao ye quy mo hçn tnrong va cac phong chuc nang. 

- Mt sO giàng viên kiêm nhim theo co cu, có kinh nghim chuyên mOn 
va thirc tin song khã näng üng diing cOng ngh thông tin có rnt con han  ch. 

Phnthfrba 

M1JC TIEU vA NIIIM V1J, GIAI PHAP CHU YEU 

I. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu chung 
- Xay drng Trung tam ChInh trj thành ph6 theo huang chu.n hóa v di 

ngu can bç, giang vien, co so vat  chat, thiet b; dam bao krnh phi dao tao,  boi 
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duö'ng gn vâi tang cu&ng di mâi ni dung, phi.rong pháp giãng day, h9c t.p 
và cong tác quân 1, t chüc các hoat  dng cüa Trung tam, dáp üng yêu c.0 

A S A A • A - I A I S 1 A day mnh va nang cao chat hrcing dao tao,  boi dixong ly lun chinh trl va nghiep 
v1i cho can bO,  dãng vien ô co sâ theo tinh th.n Lt lu.n s 66-KL/TW ngày 
08/11/2019 cUa Ban BI thu và D an s 05-DA/TU. Phn d.0 näm 2023, Trung 
tam chInh trj thành ph6 dat  chuAn mrc I. 

2. Muc tiêu cu th 
2.2. Tiêu chI 1: Dam báo ye to chác và biên chê can b3, giáng viên 

chuyên trách theo quy tjnh 
Näm 2022 b trI dü t6i thiu 04 biên ch (khong tinh Trwóizg Ban Tuyên giáo 

/dêm giám dOc Trung tam,), 75% biên chê là canbO, giãng viên chuyên trách. 

2.2. Tiêu ch12: Dam bão tiêu chuân, chat 1wing can b, viên chá'c dáp 
frngyêu câu nhim vy 

(1) 100% can b, giàng viên chuyên trách có chuyên ngành dào tao  phü 
hqp vâi cong tác dào tao,  bi duong l' 1un chInh trj và vj tn vic lam. 

(2) 100% can b, giáng viên chuyên trách cüa Trung tam có trInh d 1' 
lun chInh trj tfr trung cp trx len; trong do, dn näm 2025 có 50% có trInh d 
cao cp 1 lu.n chInh trj. 

(3) Phó Giám dôc Trung tam có chüng chi bôi throng kiên th(rc quãn I 
nhà nuâc ngach chuyên viên chInh; 100% giâng viên chuyên trách có ching 

• A . - . I 1 1 5 P A A chi boi duong kien thuc quan ly nha niroc ngch chuyen vien. 

(4) 100% can b, giâng viên chuyên trách có van b.ng, chirng chi ng1iip 
vi su pham; duçic bôi diràng ye nghip vi giâng day 1y' 1un chInh trj. 

(5) 100% can bO,  giâng viên chuyên trách dugc tp hu.n v k nang, 
nghip vi giáng day;  dugc bôi di.rOng nâng cao kiên thirc c bàn, nên tang ye 

chU nghTa Mác-Lênin, tu tuàng H ChI Minh, Cirong Iinh, di.r&ng li di mâi 
cüa Dâng, c.p nhat kin thirc mâi v l 1u.n, thirc tin. 

(6) 100% can bO,  giãng viên chuyén trách Trung tam di.rqc bôi dua'ng kiên 
thüc v bào v nn tang Pr Prâng cüa Dãng; du tranh phãn bác quan dim sai 
trái, thi djch trong tInh hInh mOi. 

(7) H&ng näm, 100% giàng viên chuyên trách Trung tam &rcic xp 1°ai 
chuyên mon dat  yêu cu tth len, trong do có trên 75% xp l°ai  khá tth len; có 
giãng viên chuyên trách tham dr Hi thi giâng viên chInh trj giOi c.p tinh, dat 
loai khá trr len. 

2.3. Tiêu ch13: Xây dy'ng, phdt huy tht vai trb, trách nhim cüa d?3i  ngü 
giáng viên kiêm nhiIm, thinh giãng 

Duy trI giàng viên kiêm nhim tr 11-13 nguài, có ca cu ph hçp, dam 
bão tiêu chu.n quy djnh. 
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• A • A A A A• r A A A 2.4. Tieu c/u 4: Thrc hiçn tot yeu cau doi miii hoit d9ng chuyen mon, 
A A 9 A nghip vy nham nang cao chat lwçtng giang diy cua trung tam 

(1) 100% giâng vien có sir chuyn bin rO net trong vic thrc hin thrc 
hin phuang pháp giãng day tIch circ g.n vâi rng ding cong ngh thông tin. 

(2) H.ng nãm Trung tam t chtc thrqc It nht 01 cuc t9a dam hoc hi 
thâo chuyend và có It nh.t 01 dtài hoc giài pháp, sang kin cp cas& lien 
quan den nçi dung, phuang phap dao tao,  boi throng can bç, dang vien a ca sci. 

(3) Giãng viên tham dir hOi  thi giàng vien 1 1un chInh trj giói cp tinh 
vi kêt qua dat loai kha trâ len. 

2.5. Tiêu chI 5: Thyc hin tt cong tác tham mu'u, phi h9p xây dyizg 
k1hozch ttào 4w, bi dwng 1j5 lumn chmnh tn, nghip vy cá nhim Ig) và tIrng 
nám; lzoàn thành có chat lu'çrng các chwiing trInh, n3i dung dào 4zo, bJi 
dwöng theo quy djnh và các lap theo kl hozch diqic phê duyt 

(1) Tham muu, phôi hçip hoàn thành vic phê duyt kê hoach  dào  tao,  bôi 
di.rông h&ng näm trong tháng 12 cüa näm truOc. 

(2) 100/0 h9c vien dxqc xep loal dat yeu cau tro len, trong do it nhat 65/0 
datloai khátrâlên. 

• A 9 7 A 7 A A • A • , • • • A • A 2.6. Tieu c/u 6: Dam bao ye cosii vzt chat, tluet b1, sach tai lzçu nghien 
c&u, tham khão theo hiró'ng dit chuin; bá trIdü kinh phI dào 4zo, bi dwOng 
itap wngyeu cau, nhiçm vy 

(1) Phn d.0 näm 2022 d.0 ttr kinh phi si:ra chta, nâng cp co sâ v.t chit 
và mua s&rn trang thit bj dat  chu.n theo quy djnh. 

(2) Bô tn dU kinh phi dào tao,  bôi dirO'ng theo ché d quy djnh. 

2.7. Tiêu c/u' 7: Thy'c hin tOt cong tác phôi htp tharn mwu phô biên, 
quán tniêt, cii the hóa tniên khai thu'c hin và s0 kêt, tong kêt các nghj quyêt, 
chi thj, quy €tjnh, kit luln, dt an cáa Trung wo'ng và Tinh áy v nhim vy 
dào tgo,bi du1?nglj lumn chmnh trj cho can bt5,  dáng viên, xây dyng Trung 
tam Chinh tri dap wngyeu cau nhim vy 

(1) Näm 2022 xây drng va thirc hin tt quy ch phi hçip giüa Trung tam 
vOi các phông, ban, MTTQ và các doàn th chInh trj thànhph. 

(2) Phi hçip t chi.'rc giao ban djnh kS'  02 l.nInãm. 

2.8. Tiêu c/u' 8: Quan tam, ch a trpng cOng tác xây dyng Dáng, xây dy'ng 
cc' quan van hóa; thy'c hin t6tyêu cu dii mai cOng tdc quãn lj, quán trj 
nôi b 

(1) Hng näm, t chi.'rc dãng, co quan và 100% can b, giáng viên chuyên 
trách cüa Trung tam &rçic cong nh.n hoàn thành t& thim vii trâ len. 

(2) Co quan Trung tam ChInh trj di.rqc cong nh.n là co quan van boa. 
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II. NHIM V, GIAI PHAP CHU YEU 
A A A P • A 7 P 9 p 1. Tiep tic nang cao nhn thuc, trach nhiçm cua cac cap uy, chinh 

quyn, Mt trn Ti quc, các ti chfrc chInh tr - xa hi v cong tác dào 
to, bi throng 1 1un chInh trj, cp nht kin thfrc mó'i cho di ngü can 
bç, dang vien o' co' so trong tinh hinh mm 

Các cp üy, tt chirc dãng và câ h th6ng chInh trj tip tiic lânh dao,  chi 
dao, to chirc quán trit, tuyên truyn và trin khai thrc hin các nghj quyt, kt 
1un, quy djnh, d an ci1a Trung ucing, cUa Tinh üy v cong tác dào tao,  bi 
during 1 1u.n chInh trj, cp nht kin thre mài cho di ngü can b, dãng viên 
(sau day viet tat là các nghj quye. TIch circ i'rng diing cong ngh thông tin, 
di mri và da dng hóa v hInh thrc, phixong pháp quán trit, tuyêntruyn; 
biên tp ni dung tuyén truyên dam bão tr9ng tam, ngan g9n, dê hiêu, thiêt 
thirc, hiu qua; tao  sir chuyên biên rO net ye nh.n thic, trách nhim cüa môi 

P A • A A • A fl P A - 9 P P can b9, dang vien; nhat la cap uy vien, can bç lanh dao,  quan ly; danh gia 
nghiêm tue thirc, trách nhim cüa can b, dáng viên khi tham gia các hi nghj 
h9c tp nghj quytvà các ehrnmg trinh dào tao,  bi dngnh.m khc phiic 
tinh trng lurn, ngi h9c tap  ly  luan  va  cap  nhat kien thirc mcii. 

Cap Uy, Thuing trrc cap üy các cap phát huy cao vai trô, trách nhim 
trong lãnh dao,  chi  dao,  kim tra, don dc, pMi hçip xây drng k hoach và thrc 
hin nhim vii dào tao,  bi dtrong 1 1un chInh trj, nghip vii; xây dijng trung 
tam chInh trj dat  chun. Lp k hoach và b tn, tao  diu kin thun 1i cho can 
bO, dãng viên tharn gia bce tp 1 1un chInh trj, nghip vii. Phi hqp th%rc hin 
cong tác so kêt, tOng két các nghj quyêtliên quan; phôi hqp quãn 1 hc viên 
va danh gia hiçu qua sau dao tao,  boi ducing. 

Các cci quan tham mru, gi1p vic Thành üy, Trung tarn ChInh trj thành 
phô; Uy ban MTTQ, các to chrc chInh trj - xä hi thành phô phát huy vai trô, 
trách nhim trong tham mini quán trit, tuyên truyn, trin khai các nghj quyt 
v cong tác dao tao,  bi duong...; xây dirng Quy ch phi hqp, thirc hin t& 
cong tác phôi hçp trong xây dmg ké hoach  và tO chüc các 16p  bôi dung cho 
các di tlxçing can b cci si theo lTnh virc phii trách dam báo quy djnh, huàng 
dan cua Dang va cci quan nganh dcc cap tren. 

2. Quan tam lãnh do, chi do cong tác xây drng di ngü can b, 
giäng viên chuyên trách theo htr&ng chun hóa gn vói xây dipig, phát 
huy hiu qua vai trô, trách nhim cüa di ngü giãng viên kiêm nhim 

Bctri, sap se'p td chi-c bç5 may theo hu-&ng dgt chun: Quan tam b trI dü 
biên chê tOi thiéu cho Trung tam Chinh tn; quy hoch, diêu chuyên, sap xêp 
hcip 1 can bO,  giãng viên chuyên trách có trInh d 1' 1un chInh trj, näng lirc 
và kinh nghim hoat dng thirc tin, duçrc dào tao  chInh quy, có chuyên ngành 
dàotao phü hcTp vài cong tác dàoto, bi duO'ng 1Jun chInhtrj ct dáp 11ng 
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yêu câu chung dôi v6i trng vj trI vic lam theo quy djnh và nng cao chat 
luçing, hiu qua cong tác. Chi dao  rà soát, kin toàn kjp thii di ngU giãng viên 
kiêm nhim dam bão ca cu, s6 lucing, chit lucing dáp lrng yêu cu ph6i hçip 
triên khai các chuyên d cp nht kin thüc, k5 näng, nghip vit cong tác cho 
can b, dãng viên a ca s&. Chi dao  xây dirng và thrc hin t& quy ch cüa 
Thãnh üy ye hoat dng cüa giãng viên kiêm nhim; djnh kS'  h&ng näm dánh 
giá, rUt kinh nghim vic thrc hin quy ch. 

B trI, tçzo diu kin d can b5, giáng viên Trung tam tham gia các khóa 
dào tqo, bi dwö'ng nhm hoàn thành các chi tiêu, dáp zngyêu cdu chudn hóa. 
Cr can b, giâng vién chuyên trách Trung tam tham gia khóa dào tao  chixmg 
trInh cao cap i lun chInh trj vói l trInh phU hçip; can b, giâng viên tham 
gia day dU các lap bôi dtrOng chuyên môn, nghip vii và cp nht kiên thüc 
mâi theo chi dao  cUa tinh. Tip tic ma lap bi duOng k näng, nghip vi, khâ• 
näng truyn dt kin thirc va irng ding cong ngh thông tin trong soan, giâng 
cho di ngO giàng viên Trung tam 'co bie2uphy luc s 02 kern theo). 

Chü d5ng, tIch crc thirc hin tat cong tác phái hçip v61 Ban Tuyên giáo 
Tinh ãy, Trufing ChInh trj tinh trong chi dgo, hithng din, tp hudn và kim tra 
dánh giá hogt dc5ng chuyên môn, nghip vy cüa Trung tám. Tiêp tiic duy tn 
thirc hin t& cong tác phi hcrp vOi Ban Tuyên giáo Tinh Uy trong chi dao  xây 
dirng, t chirc thijc hin nhim vi dao tao,  bi duOng cUa thành ph; cong tác 
xây dvng,  trin khai, d nghj cong nhn Trung tam chInh trj dat  chu.n; cr can 
b, giáng vien tharn gla các lap bi di.roiig do Ban Tuyên giáo triu tip. Chi 
dao chuân bj các diêu kin lam vic vài Doàn kiêm tra, giám sat theo chzang 
trmnh, k hoach hang nãm cUa Ban Tuyên giáo Tinh Uy. Chi dao  Trung tam 
chInh trj và các co quan chuyên trách tham mini, giUp vic Thanh Uy tham 
miru, thijc hin tt cong tác phi hcip ma các lop tai thành ph; ci:r va phi hcip 
quân l can b, dãng vien tham gia h9c tai  Trirang ChInh trj tinh; phôi hgp mai 
giâng viên tham gia giãng day  mt so chtrcrng trInh theo k hoach dào tao,  bOi 
dixOng cUa thành ph& 

Tang cwô'ng cOng tác kim tra, giám sat hoQt d5ng cüa Trung tam ChInh 
trj, thtc hin nghiêm thc cong tác giao ban, scr kIt, tang kit dánh giá, rit kinh 
nghirn hcng nám gn vái danh giá, rit kinh nghim kit qua trin khai thicc hin 
D án. Quan tam chi dao  dua ni dung kim tra vic trin khai thrc hin D an 
vào chixcng trInh kiêm tra, giám sat cUa các cap Uy và ké hoach kiêm tra cUa co 
quan chuyên trách tham mini, giUp vic Thành Uy. Duy trI hoat  dng giao ban 
djnh kS'  vói các t chirc co sâ dang v cOng tác dao tao,  bi duong b.ng hInh 
thrc phü hçip. Tham gia kin vào dir thão các chU truo'ng mâi vOi tinh than 
trách nhim cao; chi dao  so kt, tng kt cac nghj quyt, chi thj, kt 1un, d an 
cUa Dãng các cp v cong tác dào tao,  bi drng a Dãng bO thãnh phô. 
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3. Thiic hin tot yêu cau dôi mói hoit ttng chuyên môn, nghip vtt 
nhm nâng cao chat lirçng giãng dy cüa Trung tam 

Chi dao  xây dirng và trin khai thc hin nghiêm tiic chi.rcmg trInh, k 
hoach cong tác, quy ch, quy djnh ni b cUa Trung tm dam bào dung chU 
truang, chInh sách cUa Dãng, Nhà nuàc và các quy djnh cUa c.p có thAm 
quyén; hng näm chinh sira, bô sung và ban hành mâi cho phü hçip vâi quy 

A A • 7 • P P P. 7 dnh hin hanh va yeu cau thçrc tien cua thanh pho. Khuyen khich can bQ, giang 
viên nghiên ciru, hçc hOi va vn dicing sang tao  kinh nghim cUa các dja phing 
vào giãng day và hoat  dng chuyên mon. 

Chi ctao thirc hin nghiêm tUe Quy ché dào tao,  bôi duong (kàm theo Quyet 
djnh sc4 883-QD/BTGTW ngay24/11/2021); duy trI và phát huy hiu qua các 
giâi pháp dôi mâi, nâng cao chat hrçing cong tác quãn 1và to chirc giãng day, 
h9c t.p; tiêp t1c dôi mâi, hoàn thin h thông van bàn mâu và quy trInh to chirc 
lap, hthng câu hoi, d& kirn tra, thi...; pMi hcip xây dirng và thirc hintt 
quy che phoi hçxp giva Trung tam voi cac c quan tham muu, giup vice Thanh 
Uy, MTTQ và các t chrc chInh trj - xâ hi thành ph. 

To chirc thirc hin có nên nép và chat hrgng các hoat dng chuyên môn, 
nghip vii theo quy djnh. 

ChU dng, tIch circ nghiên ciru, trin khai th1rc hin vic di mâi nOi  dung 
dào tao,  bôi dixOng theo dinh hiithig vera dam bào &rc yêu câu ca bàn, thiêt 
thrc cUa chuang trInh, nOi  dung theo quy djnh cUa Trung uong, vrà barn sat 
yêu cu nhim vii chInh trj cUa dja phircxng, phU hcip vâi di tuqng nguñ h9c; 
kjp thii cp nht kiên thirc mâi ye i luan và thrc tiên; coi tr9ng yêu câu lien 
h, vn diing kiên thirc dã hçc vào vic giãi quyêt nhUng van dé d.t ra i co sa. 

P P. A IS P P. 7 7 7 7 A 

Tich crc long ghep nçn dung ye bao vç nen tang tu tucrng cua Dang, tuyen 
truyn, giáo d1ic ljch sir, truyn tMng cUa Dàng và Dãng bO tinh, thành ph& 
các da phixang, dn vj trrc thuOc; vic h9c t.p và lam theo tu ti.rOng, dao  due, 
phong each H ChI Minh... vào chuong trInh, ni dung giâng day. 

Chi dao  thirc hin có hiu qua các giâi pháp di mài phuong phap giâng 
day cUa giàng viên, h9c t.p cUa hçc viên; duy tn vic to chirc lóp bôi duong 
k näng, phucing pháp soan giâng giáo an din tcr, 100% giâng viên thrc hin 

I' • P P P P A A A 

phuong phap giang dy tich circ gan vcn img diing cong nghc thong tin vao 
vic soan,  giáng. Phát huy &rçic tInh chU dng, tIch circ, sang tao  cUa hçc viên. 

Thirc hin nghiêm tUe các quy djnh v& danh giá, xét, cong nhn t& nghip, 
hoàn thành chuong trInh dào tao,  bi duong cUa hçc viên; tip tiic di mâi, da 
dng hóa hInh thirc kim tra, dánh giá kt qua h9c tp cUa h9c viên. 

Chi dao  tip tic thc hin t& yeu cu tr h9c, tr bi di.rOng, c.p nht kin 
thi.rc, ren luycn ky nang, nghiçp vii cua can b9, giang vien. Hang narn, Trung 
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A A I A A P S S P P tarn to chiic t9a dam hoac  h9l thao chuyen de vcn hrnh thi..rc phu hcp va Co it 
nhät 01 dê tài hoc giài pháp, sang kin kinh nghim c.p CG Sf1. 

Giãng viên tham gia day dü các hoat dng thao giãng, bôi dung, t.p huân; 
tham dir Hithi giàng viên 1 1un chInh trj giôi; thirc hin nn np các hoat 
dng dir gRi, thäm l&p va dánh giá, xp loai chuyên mon d& vâi giáng viên 
chuyên trách. 

4. Tang cu*ng Iãnh do cong tác xây diyng và trin khai thrc hin k 
hoch dào to, bôi dtr&ng và xây diyng Trung tam dt chuân 

A S S I S A A I A Chi dao  cap uy ca sa, cac phong, ban, dan vl thrc hiçn tot cong tac xay 
drng quy hoach can bO gn vâi quy ho.ch dào tao,  bi th.rO'ng theo chirc danh, 
vi tn viêc lam. 

Can b, giãng viên chuyên trách tIch circ nghiên cüu, c.p nht các chü 
trirong, chInh sách và hçc hOi kinh nghim d chü dng tham muu xây drng 
và t chirc thrc hin k hoach dào tao  bi duOng; t.p trung giâi pháp thirc hin 
có hiu qua các miic tiêu, tiêu chI, nhim vii theo 1 trInh xây dirng Trung tarn 

F A S S P A A S S A A Chrnhtr dat  chuan, hoan thanh dung tien dQ, darn bao chi tieu chat hrqng theo 
mJ1c tieu cua De an. Phan dau hoan thanh va hoan thanh vuot mire ke hoach 
näm và các muc tiêu cUa Dé an. 

5. Quan tam länh do, chi dao, tang cirông b trI ngun h'c âê dam 
bão co s& vt chat, thi& bj, sách, tài 1iu nghiên cihi, tham khão theo 
hffó'ng dt chun; b trI dü kinh phi dào to, bii dirô'ng dáp frng yêu câu, 
nhiêm vi 

Närn 2022, thành ph b6 trI kinh phi d.0 tu sra chtIa, tu b co sâ v.t ch.t, 
trang thiêt bj; bô trI giao tôa nhà HOi  triràng Thành üy cho Trung tam Chinh 
trj thãnh ph quân 1 d phiic vii nhu c.0 dào tao,  bi duong cüa Trung tam. 
Rà soát, bô trI kinh phi bô sung, thay the trang thiêt bj phông h9c, các phàng 
chüc näng dáp 11ng các tiêu chi quy djnh Trung tarn dat  chun.

A A Chi dao  bo tn, cap kinh phi ma cac lop theo ke hoach da phe duyçt va 
kinh phI rn& lap phát sinh ngoài k hoach  näm. 

Hang näm bô tn vào di,r toán và cap kinh phi to chirc hi nghj giao ban, hi 
thão; mua b6 sung sách, tài 1iu tham khâo cho thu vin, dam bâo yéu c.0 nghiên 
cüu, tham khâo phiic vii cong tác tham mtru, giãng day  cüa Trung thin, các co quan 
chuyên trách tham muu, giüp vic; các phông, ban, don vj, MTFQ, các doàn the 

S A S P. P. P A F .5 5 

thanh pho va hoat dçng hpc tap  cua hçc vien (co bzeuphu lyc so 03 kern theo). 

6. Quan tam lAnh do, chi do cOng tác xây ding Bang, xây diyng co quan 
van hóa, thirc hin tt yêu cu di mói cong tác quail i, quän frj ni b 

Chi dao  thirc hin tt các quy djnh v xây drng co quan van hóa, xây 
dirng di ngU can b, viên chrc Trung tarn "Van minh, than thin, doàn két, 
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sang tao, hOi nh.p"; quan tam, tao  diu kin xây dirng cânh quan khuôn viên 
Trung tam xanh, sch, dçp. Chi dao  xây d%rng chi bO Ban Tuyên giáo - Trung 
tam Chrnh trl la mo hinh dien hrnh trong hçc tap  va lam theo tu tuong, dao 
thrc, phong each H ChI Minh; dOi  ngU can b, dâng viên Trung tam guong 
mâu, tIch crc tham gia các phong trào thi dua và hoat  dng cüa dja phircrng, 
các cp phát dng, t churc; xây dirng chi b, dãng b trong sach,  vüng  manh. 

Tiep tic dôi mói trong cong tác quãn 1, quân trj ni b, thirc hin tot 
quy chê dan chU; day mnh rng ding cong ngh thông tin, chuyên dôi so trong 
quân 1, chi dao  va hot dng cUa Trung tam; thirc hin nghiêm t11c chê dt tr 
kim tra, dánh giá xp loai hoat dng cüa Trung tam h.ng näm; ché d thông 
tin, báo cáo và d xut kjp th&i giái pháp tháo g khó khän, viràng mc trong 
qua trinh thirc hiçn De an. 

Phn thfr tir 
MQT SO NHIM VJ, CONG VIC CU THE, TRQNG TAM 

THEO LQ TRINH VA KINH PH! THVC HIN BE AN 

I. MQT SO NHIEM VV,  CONG VIC TRQNG TAM THEO LQ 
TRINH VA PHAN CONG TRACH NHIM THAM MUIJ, CHI io 

THVC HIN (Co biu phy lyc 02 kern theo,) 

II. KHAJ TOAN KINII PHI THTIC HJN BE AN (co biuphy lyc 03) 

Phn thfr näm 
TO CH1C THVC HI]N BE AN 

• S 7 '. 5 1. Giao cho UBND thanh pho chi do phong Tai chmh -Ke hoach, Ban 
• , F A . n • . 

Quan ly dir an dau tu va xay dmg thanh photham mixu 1ap  dr toan kinh phi 
va tiên hành süa chcra, nâng cap co th 4t chat, mua sam trang thiêt bj Trung 
tam ChInh trj dam báo 1 trInh dat  chuân váo näm 2023. Tham m.ru, cap và bô 
sung kjp th&i kinh phi hng näm dam bão quy djnh hin hãnh, dáp ng yêu 
cu, nhim vi,i cOng tác dào tao,  bi dixOng chInh trj trong tInh hInh m6i. 

2. Ban Tuyên giao Thành üy tham rnuu chi dao  quán tria, tuyên truyn, 
triên khai Dê an; thâm djnh, phôi hçxp sa két, tong kêt Dê an và các nghj quyêt, 
chi thj, kt lun v cOng tác dao tao,  bM duong 1 1un chInh trj. Tham muu, 
chi dao,  djnh hiiàng tu tuông trong cOng tác dào tao,  bi dixOng cUa Trung tam 
ChInh trj dam bão dUng djnh huàng tu tuâng cUa Dãng. Tham muu dánh giá, 
xp loai  Trung tam Chinh trj hang näm. 

3. Ci quan T chfrc - Ni vi thành phi: Tham muu cong tác quy hoach, 
b6 trI sir ding, dáo tao,  bi thrông và dánh giácán b, viên chUcTrungtam 
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I I A r - I • P P dam bao tieu chuan quy dnh, phathuy duc nang lirc, sa trirang va dap ung 
yeu cau doi mal. Thirc hiçn chrnh sach can bç dung quy dnh cua Dang va Nha 
nuâc. Phi hqp vii Trung tam ChInh trj xây dirng k hoach  và t chüc mr lap. 

4. Trung tam ChInh trj thành ph 

Chü trI, phôi hqp tham muu, don doe triên khai thirc hin các tiêu chi và 
a A A A I nhiçm v%i xay drng Trung tam dat chuan; tham muu, phoi hçip xay dirng cac 

báo cáo djnh kS',  báo cáo sa kt, tng kt D an và cac van bàn lien quan v 
Cong tác dào tao,  bôi du&ng và boat  dng cüa Trung tam ChInh trj thành phô. 

PhM hqp vài cac phàng, ban, don vj, các t chic co s& dãng tri1c thuc 
Thành Uy xay dirng và t chirc thirc hin k hoach  dào  tao,  bi thrng hang 
nàm và nhim ks'; phi hqp vâi Ca quan T chirc - Nivi tham miru, d xut 
phuang an quy hoach, bo tn va sir ding can b9 Trung tam. 

Phi hcrp vâi Van phàng Cp üy va ChInh quyn thành ph chu.n bj tài 
1iu và các diêu kin phic vii eáchi nghj, cuc lam vic lien quan. 

- 
5. Các chi, dãng b co' sr trirc thuc, MTTQ Va CC ti chfrc chInh trj 

- xa hçi thanh pho: Chi dao  quan triçt, tuyen truyen, trien khai thirc hiçn De an 
P 1 A I P. . A A • A I A • 2. ti can bç, dang vien, doan vien, hçi vien... Co ke hoach va 19 trrnh dao tao,  boi 

duOng can bO thuc thm quyn quãn l dam báo tiêu chun theo vj trI vic lam. 
Phi hçp cht chë vOi Ca quan T chrc - Ni viii, Trung tam Chinh trj thãnh ph 
trong cong tác rà soát, cr và quãn l can bO,  dãng vién, doàn viên, hOi  viên tham 
gia cac lap dào tao,  bôi duö'ng. Phôi hqp sa kêt, tong kêt Dê an và các nghj 
quyêt, chi thj, kêt lun ye cong tác dào tao,  bôi duOng l 1un chInh frj. 

Trên day là Dê an xây dirng Trung tam ChInh trj thành phô Yen Bái 
dat chun rnirc I, giai doan 2022 - 2025, yêu cu các co quan, phông, ban dn 
v nghiem tue trien khai thirc hiçn./. 

Nainhãn:  
- Ban Tuyén giáo Tinh üy (de b/c), 
- Ban Thuing viThãnh üy, 
- Các cci quan Tham mxu giüp vic Thãnh üy, 
Trung tam Chmnh trj thành phô, 
- Các chi, dãng b trirc thuc, 
- Các phàng, ban, MTTQ và các doàn the TP, 
- Ltm BTG, VT/TU. 



Biên chê thrqc giao: 04 
Biên ché hin có: 03 

(Kè 

PHV LVC  01 

CAN BQ, GIANG VIEN TRUNG TAM CH!NH TRJ THANH PHO YEN BAI 

ITU ngày/4/2O22 cza Thành zy Yen Bái v xáy dng Trung tam ChI nh trj dQt chudn mtc 1) 

So 
TT 

• 
vaten 

N • 

Ngãy thai . 
sinh 

Ngay 
tháng 

nmdtrçrc 
tuyen 
dung 

Dan 
tôc 

Chfrcvu 

TrInh d hin nay 
Ngch 
can b, 

viên chll'c 
hin 

htr&ng 

Dánh giá 
nhn xét ella 
don v trong 
5 nllm gn 

nht 

Ghi chll 

Chuyên mon 

LLCT 

Nghip 
VIISW 

phm 
giãng diy 

LLCT 

Ngoi 
ngU' 

Tin 
hQc 

QLNN 
Nam Nu' 

TrInh 
dO dão 

tao 

Chuyên 
ngành dào 

tao 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

DàoThj Xuân Hu 02/09/1977 12/1/1999 Kinh 
Phó 

Giám dôc 
Thac 

Quán I' 
giáo diic 

Cao cp 
Cr nMn 
sii pham 
Anh van 

C bàn 
Chuylln 

viên 
chinh 

01.003 
Hoân thânh 
t& nhim vu 

2 Phi Th Kim Phuvng 21/04/1968 12/1/1990 Kinh 
Giàng 

. 
vien 

Di hoc 
Quàn trj 

kinh doanh 
Trung 

cap 

ChCmg chi Anh B Ci bàn 
Chuyên 

. 
vien 

15,113 
I-bàn thành 

xut sAc 
nhiêm vu 

3 DThj HngThAm 10/10/1979 1/12/2005 Kinh 
Giàng 

.,. vien Dal hc 
Sir ph?m 
KTNN - 

Sinh 

Trung 
cap 

Ch&ngchi Anh B Ca bàn 
Chuyên 

. 
vien 

15,113 
Hoàn thành 
tot nIiim vy 



THTJC TRA 

ill/c tt,!I n 

PHV LVC  02 

Q TRINH xAY DTJNG TRUNC TAM CHfNH TRj THANH PHO YEN BAJ DT CHUAN M1TC I 
(Kern theo D an sOi1-DA/TUngaj&'4/2O22 cáa Thành iy Yen Báz) 

TT Ten tiCti Th'c trng 

gi 
chutin 

ia I pha p  th uc Ii in Co quan 
chü trI 

LO trinh thuc hin (nàrn 
dOt tiêu chi) Gui 

chu 
Dat 

KhOng 
dat 2022 2023 2024 2025 

I Tiêu chI 1: Dam bão v t chtc và biên ch can b, giang viOn chuyën trách x 

CO ti thiu 04 biên ch chuyn trách, dam báo vj tn 
vic lam theo quy dlnh,  bao gm: Giám d6c (Trithng 
ban Tuyên giáo kiêm nhim); phO giam dóc; giang 
vién chuyOn trách; can b giao vt (kiém nhim); nhân 
viOn kO toán - hành chfnh (CO th kiOm nhim); nhân 
viên phuc vi, bão v (hcip dng). Ci cu biên ch dam 
bào tM thiu 75% can bO,  giang viên chuyén trách. 

BA giao 4 biOn ché; hin CO 03 biën 
ch chuyén trách, gm: 01 pho giám 
dc, 01 giãrig vién chuyan trách kiém 

giáo vi - k toán, 01 giang viên 
chuyén trách kiOm hành chfnh. DOt 

100% can b, giang viOn chuyen 
trách. 

x 
I-bàn thin quy trinh diu dng, 

Iuân chuyn 01 giãng viên 
chuyan trách qu 11/2022 

T chCrc - 
N*i vt, 
TTCT 

x 

2 Tiêu chl 2: Dam bão tiêu chun và chit Iuqng can bO,  Cong chfrc, viên chfrc x 

2.1 Cdcyêu du cliung a& vái cdn b, giang vien 

a Gidm dóc 
Tnxàng ban TuyOn giao Thành Oy kim nhim; dam 
báo tiéu chuAn chCrc danh can bO;  thuông xuyOn, th,rc 
hin t6t trách nhim nu guong theo quy djnh. CO khã 
nang lam t6t cong tác tham mi.ru cho cp dy Va phi 
hçxp trách nhim trong trin khai hot dng cüa Trung 
tam. B tn, dành thai gian thOa dáng cho vic thrc 
hin chCrc trách, nhim vs cUa Giãm dc Trung tam; 
hang nAm hoàn thành t& nhim vi trâ IOn. 

Dam bão tiOu chun x Tip tI1c duy fri 

b P/sd Gidm a'ác 

Phãi dam bào tiOu chun chirc danh can bô din Ban 
Thu,ng vi Thành dy quan I; thrc hin t& trách nhim 
nOu gtrong theo quy dlnh 

Dam bào tiOu chuAn x 

Co trInh dO trung dp 1 Iun chfnh tij trà IOn; CO chCmg 
chi bM dtrng kin thCrc quan I nhà rnràc ngoch 
chuyOn viOn chinh; cO kinh nghim thc tin trong 
cOng tác xây d,mg Bang, xây drng h thng chinh frj 

X 

Tip tVc  rèn luyn, tich lily kinh 
nghim thçrc tin trong cong tác 

xây dimg  Bang, xây drng h 
thng chinh frj 



TT Ten tieu chu/Ch tiêu ci th Thrc trng 

flãnh giá 
chun 

Ciãi phäp thuc hen Caquan 
chü tn 

L trinh thrc hin (nãm 
dttiêuchI) Clii 

Không 
dt 

2022 2023 2024 2025 
chIi 

Co trinh d chuyen mon t& nghip dal hoc tr1 IOn vài 
chuyOn nganh dào tao  phü hçp vOi cong tác dào tao, 
bi throng 1 luân chlnh tn Va Vj fri vic lam; cO vAn 
bang, chOng chi v nghip vi six phm; dix bi 
duong v nghip vii giàng day  1 lun chinh tn; tich 
crc tham gia nghiOn ccru, hçc tp và thtrng xuyOn tr 
nghiOn cCru, bi dtrong, cp nht kian thCrc l' lun, kian 
thOc chuyOn môn, nghip vii, kiin thirc thrc tin. 

CO trinh d chuyOn mOn vi chuyOn 
nganh dào t?o  không phO hqp vOl 

cong tác dào tao,  bi dirong l 1un 
chinh tnj và vl fri vic lam (co trInh 

dt5 chuyen mon thgc s9 chuyên nganh 
quán lj giáo duc, dgi hQc szrphgm 
ngoa: ngf-TiIng An/i); churn duçrc 

bM duOng v nghip vi giàng day  1 
lun chinh frj. 

x 
Tip tic cCr tham gia dào t30, 
bi dirong hoc diau chuyn 

cong tOe khOc. 

T chCrc - 
NOi vi; 

Tnung tAm 
Chlnhtni 

x 

CO nAng l%rc tham rrniu, giOp vic GiOm dc Trung tAm 
chinh frj trong quãn l, diu hành, t6 chirc hoat dOng 
cUa Trung tAm, nht là hoat  dOng chuyOn môn, nghip 
'iv; có khà nAng tap hçip, doàn k& nOi bO, phát huy sCrc 
manh cOa tp th; dixçic tp th cOn bO,  cOng chCrc, viOn 
chOc, ngixOi lao dOng trong ca quan tin tueng, tin 
nhim 

x 

ChO dOng, tich curc, sang to trong thiic hin nhim "
i' 

dixcic giao; CO It nht 3 nAm liOn tic dLrçlc dAnh gia 
hoàn thành t& nhirn vi trO IOn 

DAnh gia kt qua thrc hin nhim vi 
ti Trung tAm nAm 2020, 2021 

x H& nAm 2022 dü 03 nAm TTCT x 

c Giáng viên cliuyên trdch 

Là dang viOn; cO it nht 01 nAm lam vic tai  cOc ca 
quan, don vi trong h th6ng chinh tn; cO trinh dO trung 
cAp l Iu.n chinh frI trO IOn; dam bão nhCtng tiOu chuAn 
chung vA phAm chAt chinh tr, dao dcrc, lói sAng theo 
quy dinh;  thrc hin tAt trAch nhim nOu gtrong cUa 
dàng viOn theo quydnh. 

f)ãm bAo tiOu chuan x 

CO trinh dO chuyOn mOn tAt nghip dai  hçc tth IOn vOi 2/2 giãng viOn cO trInh dO chuyOn 

X 

chuyOn ngãnh dào tao  phO hqp vOi Cong tOc giang day 
l luOn chinh trj; cO VAn bang, chfrng chi vA nghip vp 
six pham; duxc bAi duong v nghip vi giAng day  l 
lun chinh trj; cO chirng chi bAi dtrong kiAn thrc quAn 
I nha nuOc ngch chuyOn viOn; cO chOng chi bM 
throng ch(rc danh nghA nghip dAi vOi chCrc danh hin 
gilt. 

mOn tot nghip dai  hc vOi chuyn 
ngành dào tao  khong phO hp vOl 

cong tOc giang day l lun chinh i 
0J giáng viên tdz nghip dgi h9c 

chuyên ngành qudn frj kin/i doanh, 
01 gidng viên t& nghip dcii hQc sit' 

phgm KTNN-Sinh) 

X  

- 01 giang viOh nghi hi.ru vào 
thOng 4/2024, diAu chinh dAm 
nhim kA toOn - hành chinh. 

- 01 giAng viOn tiAp tvc  cCr tham 
gia dào tao,  bAi dixong hoc 
diAu chuyAn cong tOc khOc. 

TA chixc - 
NOi vi; 

Trung tAm 
Chlnh trl 



TT Tn tiêu chi/Chi tiêu cu th Thtic trng 

Dánh gia 
chun 

Giãi pháp thrc hin 
Co quan 
chu tn 

L trinh thi•rc hin (nm 

dt tiêu chI) Ghi 
chO 

Dat 
Khong 

dat 
2022 2023 2024 2025 

CO phrong pháp, k9 nng nghip vi, khã nang truyn 

dat kin thlrc trong giàng day  19 1un chInh tn dáp 1mg 
yêu cu; 1mg di,ing t& cong ngh thông tin phc vi,i 
soan, giàng 

Dam bão tiéu chuân x 

Chap hãnh nghiem tOc quy ch lam vic, quy ch v 

hoat dng giàng day  cOa Trung tam Chfnh trj 
Dam bào tiu chuãn x 

2.2 Hoàn 1/ia,:!, các clii lieu v lào tao, bi dwng nhm nâng cao c1z61 lzrçmg di ngã can b, giãng viên ddp ulzgyêu cu chun hóa thea muc lieu D an s 05-DA/TU 

100% can b, giàng viên chuyén trách cüa Trung tam 

cO trinh di 19 lun chinh tn trung cp trIt !n, trong dO 

50% có tninh d cao cAp 19 lun chmnh tr 

Co 01 can bO (phó giam dc) CO trinh 

d cao cp 19 !uân chfnh trl, dt t9 l 
33,3%. 

x 
Dng k9 cIt 02 giàng vién di 

hpc Cao cAp LLCT trong nàm 

2022 
x x 

PhO giam dc Trung tam có chlmg chi bi duOng kin 

thlrc quàn 19 nhà niràc ngch chuyên viën chInh; 100% 

giàng vién chuyên trách CO chItng chi bi dixOng kin 
th(rc quàn 19 nba nw5c ngch chuyên viên 

Dam bào tiêu chuân x 

100% can bô, giãng vin chuyén trách cO van bAng, 

chItng chi nghip vii sir phrn; duc bi dirOng v 
nghip vu giãng day  19 lun chInh trj. 

Co 2 giâng vién chuyén trách dtrçtc 

bi thrOng v nghip vi,i giãng day  19 
lun chinh trj, dat  t I 66,7% 

x 

D ngh Tnirmig Chinh tn tinh 

mIt lop b61 dung vA nghip vv 
giâng day  19 lun chIrih trj cho 
giàng viên các Trung tam chInh 

tn näm 2022 

To ch(rc - 

Ni vu; 

Trung tam 
Chinh tn 

x 

100% can b, giàng vién chuyên trách Trung tam duqc 

tp huAn v k9 nAng, nghip viI giàng day; dirc bi 

duOng nâng cao kin thlrc co bàn, nn tang ye chO 

nghia Màc-Lênin, tu tuItng U ChI Minh, Ctwng 1mb, 

throng 16i di mOi càa Dàng, cp nht kin thlrc mIti v 

19 luán, thirc tin 

2/3 dng chf chuyên trách dang tham 

gia bM throng kin thlrc kinh din 

Mac - Lenin, tir ttrItng H Chi Minh 

tai  Trirong ChInh trj tinh YOn Bái. 

3/3 d6ng chi d tham gia các IItp cp 

nht kin thlrc mIti. 

x 
Tip tu1c cIt can b, giàng viên 

tham gia cãc lOp bM throng do 

Tinh và Trung troiig mIt. 

T chlrc - 

Nôi vl,l; 

Trung tam 

Chinh trj 

x 

100% can b, giãng viën chuyen trách Trung tam dirc 

bM duOng kin thlrc v bào v nn tang tir tuItng cUa 

Dang; dAu tranh phàn bác quan dim sai trái, thO djch 
trong tlnh hInh mIti 

100% can bO,  giàng vién chuyên 

trách da tham gia các lOp bi dirOng 

do Thành i' t6 chlrc cho BCD 
thành ph6 Va ca SO. 

x 

Tip c cIt can bO,  giàng viên 

tham dir các lop bi duOiig do 
Tinh và Trung hong mIt 

To chlrc - 

Nôi vu; 

Thing tam 

Chinh tn 

x 



TT Ten tiCu chI/Chi tiêu c11 th Thljc trng 

Dánh giá 
chuãn 

Giãi php thirc hin Co quan 
chil trI 

L trmnh thtrc hin (näm 
dat tiêu chO Ghi 

chü 
Dat 

Không 
dat 

2022 2023 2024 2025 

100% giang viên chuyén trách Trung tam dtrc xp 
loai chuyên mon dat yêu cu tr len, trong do cO ti-en 
70% xp loai khá tr len; có giàng vién chuyén trách 
tham dir HOi  thi giang vién chinh trj giOi cAp tinh, dat 
Ioai khá trr len 

Dam báo tiêu chun x 
Ctr giang vien chuyën trách 

tham gia hi thi nm 2022 và 
khi lrirOng chInh tr t chirc 

TTCT x 

3 
Tiêu chi 3: Xây ding, phát huy tt vai trO, trách 
nhim cüa di ngO giãng vien kiêm nhim, tliinh 
giãng 

Dam baa tiêu chuAn x TiAp tic duy tn 

4 
Tiêu chi 4: Thy.c hin tit yêu cu dôi mói hoat dông 
chuyên mOn, nghip vli nhm nãng cao chAt Iuqng 
giãng day cüa trung tam 

Dam bão tiéu chuAn x Tip tuc duy tn 

Tiêu chi 5: Thuc hin tt cong tãc tham mull, ph6i 
liqp xãy drng kê hoach dio tao, bi du-ong LLCT, 
ngIiip vi cã nhim k' và tOng näm; hoàn thànli CO 

chat 1uçng các chuong trinh, ni dung dào tao,  bi 
duong theo quy djnli Va các IOp  theo k hoach du-oc 
phê duyt 

Dam bâo tiêu chuAn x TiAp tVc  duy tn 

6 

TiCu chi 6: Dam bao v c0 so vt chAt, thit bj, sách 
tOi liti nghien cOu, tham khão theo hu*ng dat 
chuOn; bO tn dü kinh pill dAo tao, bAi du0ng dáp 
0ng yêu cAn, nhim viii 

Chtxa darn bão theo miic tiêu DA an 
so 05-DA/TU cUa Ban Thi.thng vii 

Tinh i'ty: Ti-ung tam chinh In chua có 
khuón vién d3c lap,  thilu 01 hç51 

trit&ng, 0/ phdng hQp, trang thié't bj 
duçxc &u tir dã Mu, khong &ng b) 

x 

. 
Phtrong an: Sra cha, nâng cap 

ccy sO vt chAt hién cO cUa 
Trung tam Chlnh trj 

PhOng Tãi 
chfnh -KA 

hoach, Ban 
Quãn 19 dir 
an dAu tir va 

xay dtmg 

x 

7 

TiCu dii 7: Thyc hin t6t cong tác plii hp tham 
muu ph6 bin, quán trit, cii th hOa triên khai 
thuc hiCn và so kit, tong kt các ngIi quyt, chi thi, 
quy dinh, kt tuãn, d an cOa Tnung trolig vA Tlnh 
Oy v nhiêm vlj dao tOo,  bi duong 19 Iun chinh trj 
cho can b, dãng viên, xOy dng Trung tam chinh 
tn dáp Ong yen cau nhiem vu 

Chira xâ' ding quy chA phM hqp 
trong thrc hin nhim vi dào tao,  bi 

dtrOng (do dAn thOi diAm hin tai 
chira cOhtrOng dn cOa cAp trên).. 

x 
Xây di,mg kip  thOi khi Co hirOng 

- 
dan 

- - 

TT'CT 

8 
TiCu chI 8: Quan tam, chO trQng cong tác xay dung 
Dãng, xãy dng co quan van hOa; thrc hin tAt yOu 
cAu dAi mOi cOng tac quãn 19, quãn trl ni b 

Dam bào tiOu chuAn x TiAp tic duy tn 



PHULUCO3 
I -;, 

PHA$33D T1Jço  SO VAT CHAT, TRANG THIET B! XAY DVNG  TRUNG TAM CHINIT TRI DAT CHUAN 

('('in: UA' (Kern theo D an so9l -DA/TU ngàj/4/2O22 cia Thành iy Yen Bái) 

TT 

Thuc tring Giãi pháp 

S 
Iu•Q'ng 
hiên 
có 

Nm 

dUVC 
âu 
tu' 

Giá tn 
con Iai 

(%) 
TInh trng sü diing 

Dau 
tu 

moi 
Cãi to 

Don 
VI 

tinh 

Dn giá (d 
kin) 

Thành tin 
(d6ng) 

Tiêu 6) 

1 
Co khuôn viên dôc 1p, din tIch 
ti thiu 1.200m2 

1 2003 
SCr dting chung khuôn viên 

vâi c quan Thành u' 

2 
Hi truong quy mô 100 ch ngoi 
tro'Ien 

1 2003 - 
Giao TT quán I hi 

trithng Thành üy, 
250 ch ngi 

PhOng hQc quy mô 60 ch ngot 
tr& len 

1 2003 
Hi tnthng Trung tam 
(tng 1), din tIch xây 

dmg 120m2, 80 ch ngi 

- Ho bàn gh lap hoc(1 bàn 2 gh) 50 1995 0% Không dng b, chap Va 50 B 5,000,000 250,000,000 

- H thng camera quàn ! lOp 1 B 20,000,000 20,000,000 

- Diu hôa nhit d 3 2010 0% Ht khu hao (hông) 4 Cal 15,000,000 60,000,000 

- Qu?t treo tirYng 12 2003 0% Ht khu hao (hông) 12 Cal 1,000,000 12,000,000 

- Nâng cp din, nuOc 2003 
Du&ng din bj qua tãi, h 
thng nirOc bj xung cp; 

dã sCra ch11a nhiu ln 

Cal tao thrOng dién, 
, 

nircc hiên có 
40,000,000 40,000,000 

4 PhOng h9p quy mô 20 ch ngi 
Cãi tto, nâng cp 02 
phOng don thành 01 

phOng h9p 30m2 
m2 1,500,000 45,000,000 

Bàn, gh phOng hçp (01 bàn g 
xoairva20ghe) 

0 1 
— 

Bc 45,000,000 45,000,000 

- Diu hôa nhiêt do 0 2 Cal 15,000,000 30,000,000 

- Qut din treo ttthng 4 Cái 1,000,000 4,000,000 



TT Tiêu chI chun (Tiêu chI 6) 

Thirc trng Giãi pháp 

S 
lirong 
: 

hiçn 

Näm 
duoc 

Gia tr! 
. 

con Iai 
(%) 

Tinh trng sir dung 
Dau 
tir 

mó'i 
Cai tao 

Don 
vi 

tInh 

Don gia (dir 
• kien) 

Thanh tien 
A (dong) 

Phông thtr vin, phông dçc quy 
mo 20 cho ngoi 

1 2003 Dang sCr dyng 0 

- May photocopy 0 1 B 150,000,000 150,000,000 

- May tInh + may in 0 2 B 24,000,000 48,000,000 

- Thit bj mng internet 0 1 Bô 15,000,000 15,000,000 

- Diu hôa nhiêt do 2 2010 0% Ht khu hao (hông) 2 Cái 15,000,000 30,000,000 

- Qu?t treo tung 0 4 Cái 1,000,000 4,000,000 

- May Scan 1 2021 80% Téiit 0 

- Sách, báo, tp chi 650 Dang sCr dyng B sung hang nãm 

6 Phông lam vic 

6.1 PhbngGidmdk+phàngkhách 1 2003 DangsCrdng 

- Diu hôa nhit d 3 2010 0% Ht khu hao (hông) 3 Cal 15,000,000 45,000,000 

- Quat cay 0 2 Cái 1,000,000 2,000,000 

6.2 P/thngPhoGidmd6c 1 2003 DangsCrdyng 

- May in 0 1 Bô 6,000,000 6,000,000 

- Diêu hôa nhit d 1 2010 0% Ht khu hao (hông) I Cái 15,000,000 15,000,000 

- Quat cay 0 1 Cái 1,000,000 1,000,000 

- Bàn gh tip khách 1 2004 0% Ht khAu hao (hông) I B 10,000,000 10,000,000 

6.3 P/thng Gido vy 

- Bàn lam vic 1 2010 0% Ht khu hao (hông) 1 Cái 1,900,000 1,900,000 

- Diu hôa nhiët do i 2010 0% Ht khu hao (hông) I Cái 15,000,000 15,000,000 



TT Tiêu chI chuãn (Tiêu chi 6) 

Thu'c trng Gãi pháp 

S 
hrçrng 
hiên 
có 

Nàni 

du'çrc 
du 
tix 

Giá tn 
con lai 

(%) 
TInh trang s0 dting 

Dan 
tu 

mói 
Cãi tio 

Don 

tInh 

Don giã (dii 
kin) 

Thank tiên 
(dng) 

- Qut cay 0 1 Cal 1,000,000 1,000,000 

6.4 Plthng Hành chInh 

- Bàn lam vic 1 2010 0% Ht khu hao (hông) 1 Cái 1,900,000 1,900,000 

- TCidmgtài lieu 1 2010 0% Htkhuhaoông) I Cái 3,500,000 3,500,000 

- Diu hOa nhit d 1 2010 0% Ht khu hao I Cal 15,000,000 15,000,000 

* Qutcãy 0 1 Cái 1,000,000 1,000,000 

6.5 Phàng giáng viên 

- Bàn gh tip khách I 2004 0% Ht khu hao (hong) 1 Bô 10,000,000 10,000,000 

- Diu hOa nhit d 1 2010 0% Ht khu hao (hông) 2 Cái 15,000,000 30,000,000 

- Quat cay 0 2 Cái 1,000,000 2,000,000 

7 Cong trInh phii trçr 

- Nhà d xe (100m2) 1 2018 Dang sCr dung 0 

- Cong trinh v sinh (30m2) 1 2003 Dang str di.tng 0 

Tong cong 913,300,000 
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