
DANGBØTIM{YENBAI BANG CONG SAN VIET NAM 
TIIANH UY YEN BAI 

* TP. Yen Bái, ngàyO9tháng 6 näm 2022 
S L3-KHJTU 

KEHO4CH 
Tnen khai thrc hiçn irng ding nen tang so 

• A • P. 9 9 A • A fl So thy dang vien thçn tu' trong Bang b9 thanh pho Yen Bai 

Thc hin K hoach s 61-KHITU, ngày 22/02/2022 v trin khai thI 
dim sCr ding nn tang s "S tay dãng viên din tr tinh Yen Bái", sau 03 

• A • P. • A • . .4. * thang then khai thi diem su dng nen tang so tal  03 clii, dang b9 trirc thuc. 
D tip tic trin khai 1mg ding nn tang "st tay dãng viên din tCr" trong 
toàn Bang b thành ph, Ban Thii?ing viii ThãnhCiy Yen Bái ban hãnh K 
hoch trin khai thirc hin vâi nhUng nOi  dung cii th nhu sau: 

I. MIJC Bid, Eu CAU 

1. Mitc dIch 

- Ti'xng birâc thirc hin si hóa v nghip vi,i cong tác Bang; d.y m?nh 
1mg ding cong ngh thông tin, chuyn di s trong hot dng ella các cap lly, 
t chlrc dáng, dãng viên theo chU truong Nghj quyt Dai  1101 XIII ella Bang, 
Ngh quyet Dai  h9l Bang b9 tinh lan thu XIX, Ngh! quyet Bai  hçn Bang b9 
thãnh phô 1n thlr XX, nhim kS'  2020-2025, gop phãn xay drng thành phô 
tth thành do thj thông minh. 

, P 

- Dôi mài, nâng cao chat hrgng sinh boat cap lly, sinh hoat chi b; nãng 
cao nhn th1mc eho d0i  ngü dãng viên, gOp phn náng cao nang içrc lAth dao, 
sue chien dau cua to chuc co so dang va dang vien. 

A A 2. Yen cau 

- Các c.p lly, t chlre dãng, dãng vien phái quán trit, thçrc hin nghiêm 
chll trixong, chi ctao ella Tinh lly và Ban Thi.r&ng vii Thãnhlly, nêu cao thlre 
trách nhim, quy&t tam, quyt 1it trong trin khai thirc hin và sIr dicing thanh 
thao nn tang s "S tay dâng viên din tCr" d phic vii hoat dng nghip vii 
cong tác dãng, sinh boat dãng trong toàn Bang bO thành ph Yen Bái. 

- Vn dng các dng clii dáng viên tham gia thrc hin c.n có 01 din 
thoai thông minh (th dyng h diu hành Android 5.1 hoçc iOS 12.4 tr& len) 

và có kt ni internet. 
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II. NQI DUNG CU THE 
1. L trInh trin khai thirc hiên 
- DtJi vói 03 €tcn vj diqrc Tinh üy lra ch9n lam 1lim Dáng bc3phu&ng 

Dng Tam, Dáng b5 Trwàng THPT Chuyên Nguyln Tat Thành, Chi b5 Van 
phông C4v iiy và C'hinh quyn thànhphá tip tic duy trI trin khai thtrc hin 

A A A V 9 A A A P smh hoat  chi b9 tren nen tang so So tay diang vien diçn tu trnh Yen Bai dam 
• V A P F. V V S , P A bao day dii, nghiem tue dat voi tat ca cac ky srnh hott cua cac chi b9. 

- D6i vó'i các chi, etáng bj3 kh6i cc quan, doi, vj hành chInh, sr nghip, 
lyc lwpng vu trang, doanh nghip: V ca ban hoãn thãnh vic triên khai 

A A A A V P A V A A V V A thijc hiiçn smh ho.t chi bç tren nen tang so So tay dang vien diçn tix trnh Yen 
Bái" trong thdng 6/2022. 

A. • P • A A F 7 • A 7 A 7 • A - Doi vuz cac c/u b9 thon co 1w 60/b a'ang vien trc len sir dyng ehçn 
• fl • • A 2 A s ' 0 ' A 9 A 7 thoqi thong minh; c/u b9 to dun pho co tw 80/ dung vien tro len sir dyng 

• A A S S A A P A P • A din Ihogi thong mznh: Hoan thanh vice trien khai cac cong tac chuan b die 
A A A • V A A V V A thirc hiçn sinh hoat  chi b9 tren nen tang so So tay dang vien then tix trnh Yen 

P F F A A A A S V A Bai trong thang 6/2 022. Cac chi b9 thon, to dan pho con 1i chu dçng trien 
S A iS P. A A A khai cho phu hçp, tren tinh than ket hgp gura srnh hoat  chi b9 tren nen tang 

sô"Sô tay dãng viên din tCr tinh Yen Bái" vâi sinh ho.t chi b trrc tip nhi.r 
hiçn nay. Tnrac mat: 

- Giao cho Chi b Van phdng Câp ãy và ChInh quyn thành pho2  chu.n 
A A A V A V A •A V b, to chuc 01 buoi smh hot chi b9 tren nen tang so So tay dang vien diçn tu 

tinh Yen Bái" trong tháng 6/2 022, d m?i cac dng chi trong Ban Thu&ng viii 
Thànhüy và BI thu các chi, dãng b trirc thuc Thành üy tham dir. 

- Giao cho fJáng üyphwàng Dng Tam chidao Chi b tt dan ph s 9 
chuãn bj, to chirc 01 buôi sinh hoat chi b trên nén tang so "So tay dãng viên 
din tCr tinh Yen Bái" trong thdng 6/2022 (ngay sau bui sinh hoyt cüa Chi 
b3 Van phông Cd'p üy và ChInh quyn), d mi Bi thu Dãng üy cac x, 
phtrông tham dir. 

9 9 ia S V A S A A A - Giao Dang uy xa, phiro'ng khac: Tien hanh 1rachçn 01 chi b9 thon, to 
dan phô die lam diem 01 buôi sinh hoat  chi bO trên nén tang sO "So tay dãng 
viên din tir tinh Yen Bái" trong tháng 6/2 022 (ngay sau buo2i sinh hoqt chi 
b cña Ciii b5 to2  dan pM s' 9, thu$c Dáng b5 phw&ng Dng Tam). T chirc 
tp huãn, hu&ng dan các chi b tiên hành to chirc sinh ho.t chi b trên nên 
tang s "S tay dlãng viên din tir tinh Yen Bái" tir tháng 6/2022 di vâi các 
chi b thOn có tt'r 60% dãng vien tth len st'r ding din thoai thông minh và các 

A A ' 0 A V A A • A chi bQ to dan pho co ti.r 80/0 dang vien trcr len sir dçing thçn thoai thong minh 
dirge 1ira chon. 

- Di vôi các chi b5 can lcd: Tip tiic trin khai rà soát, dánh giá thc 
trng v ch.t lucmg phü song 3G, 4G, mng internet; s dãng viên sir diing 
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din thoai thông minh (th dung hç diu hành Android 5.1 và iOS12. 4 tr& 
len); trInh d, khâ näng dáp 1mg scr ding din thoai thông minh cüa dãng 
viên; chü dng dua ra giài pháp, d xu.t phü hqp vi tInh hinh thrc t elm chi 
bQ dê chü dng trin khai thirc hin khi có sr chi dao  chung cüa Tinh üy. 

2. T chirc krp tp hun 
2.1. liiñi vói cip thành ph6 

M& lap t.p hu.n trin khai v các ni dung lien quan dn cong tác quãn 
trj nell thng so và hi.rang dn dãng viên sIr diing, khai thác nn tang s cho 
cac chi, dãng b true thuc Thành Uy (ith 03 don vi thc hien thI die2m theo 
Ké hoqch sá 17-KH/TU ngày 19/4/2022 cza Thành zy Yen BáO. 

- Thai gian, tija dilm: Du kin 1/2 ngày, thrc hin theo thông báo cUa 
Ca quan To chure - Ni vii thãnh ph, ti HOi  truàng Thânh liy. Xong frwóc 
ngày 1 0/6/2022. 

- S lucmg tham gia lop t.p hu.n: Di vOi các xâ, phu&ng cIr tlr 05-07 
dông chI can bO lãnh dao,  cong chirc; các chi, dãng bO con lai  dr 02-03 dàng 
chI tham gia lop tp hun sIr diing 1mg diing nn tang s "S tay dãng viên 
diên ti:r tinh Yen Bái". 

- Nti dung t.p hun: 

+ Tp hu.n cho dãng viên lam quãn trj nn tang s& GiOi thiu v các ni 
dung, chlrc nng elm 1mg diing; huéing dn cai d.t va däng nhp vào Web 
quán tn; hi.rang dn sCm diving các chime nng quãn trj S tay dãng viên din tIm 
va giai dap cac thac mac. 

+ Tp hu.n cho các dãng viên sIr dimg, khai thác nn tang s& Giói thiu 
ye các nci dung, chlre nng chinh cüa 1mg d%ing; huang dan cài d.t và däng 
nhp 1mg dimg; huó'ng dn sIr diing các chime nng cüa 1mg ding và giãidáp 
các thtc mac. 

A A A A r A A 2.2. Doi vai dang bQ ca so: To chire tap  huan cho cac chi b9 trirc thu9e 
(thtc hin sau khi thànhph t chzc tp huan). 

3. Thành Ip  các Ban chi dio, t, nhóm giüp vic 
- Cácxã, phumg thãnh lap Ban chi dao  thre hin 1mg diing nên tang so 

"S tay dãng viên din tIm tinh Yen Bái", các T chuyên trách giuip vic cho 
Ban chi dao,  phan cong rO nhim vi•i ci th cho các thãnh viên d thrc hin 
(Ba xong trithc ngày 3115/2022,). 

- Các chi, dãng bO cOn lai  thãnh l.p cáe t giimp vic elm dng b, chi b 
co sCm (nông ct là cac dng chI BI tint Doàn thanh niên c5ng san Ho ChI 
Minh, can ho, cong chic có trinh d5 am hiu v lrnh vc cong ngh thông 
tin), nhóm gilip viêc cima chi b trirc thuc (tgi các chi b, nông cat là các 
dng chI bI thw chi doàn, doàn vien, st4 lwcing tft 03 dé'n 05 ngwài, có trInh d5 
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am hie2u v linh vtc cong ngh thông tin) lam du mi trao di thông tin, tip 
nhân quân trj chung; chuyn giao si'r dung các chirc nng nn tang, h trçl 
trong qua trmnh khai thác, sr dng (xong trwöc ngày 15/6/2022). 

- Sau khi hoàn thành vic tp hun, Ban Chi d.o thirc hin img diing nn 
tang s "St tay dãng viên din tir tinh Yen Bái" cüa Dãng Uy xä, phithng, các 
T chuyên trách giiip vic cho Ban chi do, các th, nhóm giiip vic cüa các 
chi, dlãng b cci sô cl'lng Dâng uS", chi üy chi b chun bj các nOi  dung, trin 
khai cài d.t, htróng dn dãng viên sir diing S tay dãng viên din tCr dé dam 
bão dung 1 trInh, k hoach. 

4. Trin khai cp nht các van ban cüa Tinh üy, Thành üy và cong 
tác tuyên truyên 

- Chi dao,  huàng dan the cap üy, to chirc dáng thc hin i'ing dicing nên 
tang s "S tay dãng viên din tCr" 1çra chpn cac ngun tin quan trçng, pha 
hcrp dê dua vào h thông. 

- Cp nhat các vn ban, hixóng dn, tin bài, &ra vic quán trit, h9c tp 
các chi thj, nghj quyt cüa Dãng các cp và djnh hiró'ng nOi dung sinh hot 
chi b hng tháng eCia thanh phô len rng ding nén tang so "So tay dãng viên 

• fl 7 A PS 7 A A •A r P diçn tii tinh Yen Bai de dang vien hc t.p, nghien cu'u, quan triçt. 
- Chi dao,  djnh huó'ng Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph thng 

A I A A 7 A , 2. . . , , , 
cuong cong tac tuyen truyen sis diing nen tang so So tay dang vien diçn tu tmh 
Yen Bái". Dy mnh tuyên truyn qua truth trin khai, kt qua thc hin Crng 
di.mg nn tang s trén rnng internet, mng xã hi (Trang thông tin din t 
thanhpho, webs ite Ban tin Dang bQ thanhpho,janpage Hoa Hwo'ng dwo'ng). 

5. T chIrc so' kt, dánh giá k& qua thit hin 
- Djnh k5r 06 tháng, 01 näm, các chi, dãng b co s& chi dao  xây drng báo 

cáo kêt qua triên khai thc hin nên tang so "So tay clang viên din th", gai 
Ban Thu&ng vii Thành üy (qua Ccr quan T ch&c - Ni vi thànhphó) d tng 
hcip, báo cáo Tinh üy theo quy djnh. 

- To chCrc hi nghj so kêt, dánh giá kêt qua thirc hin nên tang sO "So tay 
clang viên din tCr tinh Yen Bái" cp thành ph. Tham gia Hi nghj so kt, 

P 7 •A A , 2. A PS 

danh gia ket qua trien khai thirc hiçn nen tang so So tay diang vien diçn lit 
do Tinh üy Yen Bái t chuc. Tin hãnh biu ducng, khen thuâng di vâi 
nhü'ng chi, clang b lam t&; dng thè'i kjp phé binh, nhc nh& dii vói nhüng 
chi, dãng b thrc hin chua t&. 

ifi. TO CI{UC THIfC HIEN 
1. Ban Chi o cüa thành phô v thtrc hin frng ding nn tang s 

"So tay dãng viên din tfr": Tham muu cho Ban Thuông viii Thãnh Uy chi 
diao vic trin khai thirc hin Crng diing nn tang s "St tay dng viên din tCr" 
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trong toàn Dãng b thành ph Yen Bái dm bào tin d, chat hrgng, hiu qua; 
chi d.o t gi1Ip vic chü dng phi hqp hLthng din các cap üy Ca si trong qua 
trItih triên khai thrc hin nn tang s"S tay dãng viên din tir" trongtoãn 
Dang b9 thanh, pho, tong hcip, cap nht, quan ly du liçu tren nen tang so cua 
Dãng bO thanh phô theo quy djnh. 

2. Co quan T chfrc - Ni viii thành ph 
- Là cci quan Thuô'ng tnjc cüa Ban chi dao,  chU trI, phôi hcip vâi các cd 

quan, dan vj có lien quan tham mini d Ban Thixmg vi1 Thành l'ly chi dao,  t 
chlrc trin khai thrc hin sir ding nn tang s "St tay dãng viên din tCr tinh 
Yen Bái" tai  các chi, dãng bO Ca sO trixc thuc Thãnh üy. 

- Huóng dan, don dc các chi, dãng bO tr1rc thuc t chlrc trin khai thrc 
hin 1mg d11ng nn tang s "Sb tay dãng vien din tO tinh Yen Bái" theo dung 
1 trmnh, thai gian; kjp thñ tham muu vi Thithng trçrc Thành üy giài quyét 
tháo gO' khó khn, vithng mc trong qua trinh thre hin. 

- Phi hcTp vOi Trung tam chuyn di s thuOc SO Thông tin và Truyên 
thông tinh Yen Bái mO lOp t.p hu.n trinkhai v các nOi  dung lien quan den 
cOng tác quãn trj nn tang s va huóng dan dãng viên sIr dyng, khai thác nên 
tang so cho cac chi, dang b9 trrc thuçc Thanh uy. 

- Nghiên ct'ru tham mini djnh kS'  h.ng qu dánh giá, phân xp hng thirc 
hin nn tang s "S tay dang viôn din tO tinh Yen Bái" di vOi các chi, 
dãng bO và thông báo cOng khai trên h thng Zalo, dng thi lam ca sO dua 
vào kim dim, dánh giá, xp 1oi t chlrc dãng, dãng viên h.ng näm, nhât là 
di vó'i ngui dlrng du, bI thu các chi, dãng b trirc thuOc Thãnh üy. 

- Tham gia cung cp thông tin nghip V11 cOng tác dãng viên: Sinh ho.t 
dãng, h9e tp Nghj quyt, kim dim dãng viên, thi dua khen thuOng - 
1u.t, ... dong b vâi 1mg diing. 

- DInh kS'  6 tháng, 01 nm báo cáo kt qua trin khai, si:r ding nên tang 
s "St tay dang vien din tO tinh Yen Bái" trong toãn Dãng bO thanh phô, 
báo cáo Ban Thu?ing vii Thãnh üy theo quy dnh. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Chü trI, ph6i hcip vói các ca quan, don vj cung c.p thông tin, tài lieu và 

tuyen truyn sIr dicing nn tang s "St tay dlàng viên din tO" trên dja bàn 
thành ph& 

- Thc hin nhim vii ti miic 4, phn II cüa K hoach. 

4. Van phông Cp üy và ChInh quyn thành phô 
- Ngoài các van bàn chi dao  cüa Trung ixdlng, cüa Tinh fiy, triên khai c.p 

nh.t các van ban cüa thãnh ph len nn tang s "St tay dãng viên din t1r tinh 
Yen Bái" d các chi b, dãng b nm rO và triên khai thrc hin. 
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- Chun bi các diu kinv ca sâ 4t ch.t d rnO lap t.p hun trin khai 
ye các ni dung lien quan den cong tao quãn trj nên tang sO Va hithng d 
dãng viên sir ding, khai thác nn tang s cho các chi b, dãng bO trrc thuc 
ThànhiXy. 

5. Thành doan Yen Bái: Chi do các To cong tao chuyên trách ye 
A . • A A S A chuyen doi so cua Doan Thanh nien de ho trq cac xa, phuong, cac chi b9 

thôn, th dan ph thrc hin cai d.t APP "St tay dàng viên din tfr tinh Yen 
Bái" cho dàng viên. 

6. Các chi b, dãng b co s& triyc thuc Thành üy 
- Cn cr K hoch nay, cac chi b, dãng b xây dirng k hoach 1rin khai 

thrc hin chi ti&, sr ding triêt d nn tang s "Si tay clang viên din tCr tinh Yen 
Bái" t?i  chi b, clang b mInh pha hcip vói diu kin thirc t tii cci qUan, dcm vi. 
Clii dao  t.p trung tuyên truyn, dng viên dn can b, clang viên thirc hin vic 

A A •P A A then khai su ding nen tang so So tay clang vien diçn ti.r tmh Yen Bai 

- Rà. soát, chuãn bj tOt cáo diêu kin ye ca si 4t chat, mng Internet dé to 
' • A A A •A •A •A chic then khai thirc hiçn nen tang so So tay clang vien diçn tix d.t hiçu qua. 

A r I' A • A A S - Giao cho cong Bi thu cac chi b9, clang b9 t4rc thu9c Thanh uy trirc tiep 
• A • A S • P A P 5 5 A /¼ then khai th%rc hiçn va chu trach nhiçm trucxc Ban Thuong vi Thanh uy ye ket 

qua, tin d trin khai thirc hin nn tang s "Sb tay clang viên din t1r tinh Yen 
Bái" tai  chi b, clang b mInh, dam bào theo dung clii dao  cüa Ban Thung vii 
Thành üy, khuyn khIch các clii, clang b dua ra nhCtng giãi pháp, cách lam 

sang tao,  hiu qua, phü hçip vói diu kin thirc tin cüa tfrng dja phi.rang, don 
vi. Djnh kS'  6 tháng, 01 nàm báo cáo dánh giá kt qua trin khai 1ng ding vói 

, 2 , .,. 2 Ban Thuong vii Thanh uy (qua co quan To chwc - NQ1 vy thanhpho). 

Trên day là K hoach  cüa Ban Thu?mg vi Thành Uy vtrin khai th%rc 
hin nIi tang s "S tay clang viên din tCr tinh Yen Bái" trên dja bàn thành 
phô Yen Bái. Yêu câu cáo cap üy, to chirc clang, co quan, don vj nghiêm tüc 
trin 'khai thuc hin. Qua trInh thrc hin, nu có w&ng mc phát sinh, kjp 
thii phàn ánh v Ban chi dao  cUa thành ph6 (qua Co quan Tc chzc - N(3i vy 
thanhpho,) de xem xet, giai quyet./. 

Noinhan:  
- Ban T chrc Tinh üy (d b/c); 
- Các dông chi Uy viên BCH Dàng b TP; 
- Các d/e thành viên Ban clii do, tO giüp vic; 
- Ban Tuyên giáo Thành Uy; 
- Vn phông CU&CQ TP; Co quan TC-NV; 
- Thành doàn Yen Bái; 
- Các chi, dãng bO 1rirc thuOc ThãnhUy. 
- Lixu TC-NV, VT/TU. 
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