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S 18 - KH/TU TP. Yen Bái, ngày tháng 8 nám 2021 

KE HOACH 
thiic hin Nghj quyt s6 18-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Ban Chap 
hành Bang b thành ph Yen Bái khóa XX v nâng cao chat hrçrng 

sinh ho3t clii b; tang cithng näng lic lành do sfrc chiên dâu 
cüa to chñ'c dãng và dáng viên, giai dotn 2021-2025 

Nhm cii th hóa ni dung Nghj quyt s 18-NQ/TU, ngày 22/01/2021 
ciia Ban Ch.p hành Bang b thành phé Yen Bái khóa XX v "Nângcaocht 
lugng sinh hot chi b9; tang cuang nang hxc lanh dao,  sue chien dau cua to 

P 9 9 9 P A A A chu'c dang va diang vien, giai don 2021-2025 dam bao diong b9, d.t hiçu 
qua, hoàn thành các rniic tiêu, nhim vii d ra, Thành ñy Yen Bái ban hành k 
hoach trin khai, ci th niur sau: 

i. MJC BicH, yEu CAU 
1. Muc dIch 
Thông qua vic trin khai thirc hin nghiêrn tue Nghj quyt s 18-

NQ/TU cüa Thành üy Yen Bái nh.m tang cuxng trách nhim, nâng cao nhn 
thüc cña các cap ñy, to chirc dãng, can b, dáng viên trong vic nâng cao chat 
luçing sinh hoat  chi b, tang cung näng lirc lãnh dto, sure chin du cña t 
chirc dãng và diãng viên. 

Tao sir chuyn bin rO rt v ch.t luçing lãnh do và hiu qua hoat dng 
càa các cap Uy, tO chirc dãng; xây dirng cap Uy và to chi're dàng trong sach, 
vüng manh  v chInh trj, tu tiRmg, t chüc va dao dirc, gn bó m.t thiCt vói 
nhân dan, dâmbáo lãnh dao  thc hin tt nhim vii chinh trj và kjp thai giài 
quyêt nhuiig van die xãy ra a dja phucrng, co' sa. 

2. Yen can 
Nâng cao cht hrng sinh hoat  chi b, tang cung näng lirc lãnh dao, 

sure chin du cüa t chirc dãng và dàng viên phái xác djnh là yêu cu thiRing 
xuyên cüa cOng tác xây dirng Bang, là nhim vii quan tr9ng ma môi dàng 

A 9 A A f 9 A 9 A vien phai nang cao nhan thuc, tir giac chap hanh nghiem tuc, lam cho nçi 
dung sinh hoat. chi b phong phü, thit thrc, die sinh hoat  chi b thrc s,r là 
nhu c.0 cüa dàngviên, chi b thirc sij là nci trxc tip lanh diao,  quãn 1, giáo 
diic, ren luycn va boi throng can b9, dang vien, gop phan quan trcng xay 
dirng t chiirc dâng trong sach,  vng  manh,  giü vfrng vai trô hat  nhân chinh trj 
&cclsô'. 
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Vic trin khai thxc hin Nghj quyt phãi duqc tin hành dng b ti'r 
thành phô den co s&; chü trpng cong tác tuyên truyên, phô biên sâu rng den 
chi bO,  dâng viên, g&i vâi thu?mg xuyén kim tra, giám sat và so kt, tng 
kt, dánh giá, rñt kinh nghim trong vic t6 chüc tri&n khai thirc hin. 

II. NQI DUNG 

1. Cong tác tuyên fruyn, quán trit Nghj quyt 

Các chi, dâng b tWc  thuc Thành üy, các co quan, phông, ban, doàn 
th thành ph t chirc t& cOng tác tuyên truyn, quán trit Nghj quyt dn 
can bO,  dáng viên va nhân dan nhm nãng cao nh.n thic, tao  sir dng tInh, 
üng hO trong qua trInh trin khai, thrc hin Nghj quyt. 

Ban Tuyên giáo Thãnh üy có trách nhim hucng dan, kim tra, don dc 
cac co quan, don vj thirc hin nhim vii nay. 

2. Xay diyng, bo sung kjp than va to chirc thirc hiçn tot quy che lam 
vic cu cap üy 

Hang närn, các cap üy dãng rà soát, bO sung, xây drng kjp thai Quy chê 
lam viêc cüa cap ñy va chi bO (khi có sr thay dói ye nhán sc cap üy) phü hçp 
vâi chirc näng, nhim vi theo quy djnh và tO chirc thirc hin nghiêm tüc, hiu 

9 A , , , , n r . 2 , 
qua quy che de ra, bao cao Thanh uy Yen Bai (qua Co' quan To chwc - NQ1 vy 
thànhphó). 

Tiêp ttic thire hin tOt Quy chê dan chü & Co s&; phát huy quyên lam 
9 A A A P • A 9 A P 9 P chu, quyen giam sat cua than dan doi voi hoat  dung cua to chuc dang va can 

bO dàng viên & co s&. 
.7 7 

3. Dôi mói siy länh dto cüa cap u5 cap trên doi vói co' s 

Tp trung chi do cac t ch(rc Ca s& dáng nãng cao trách nhim thirc hin 
di'ing chCrc nàng thim vi c1ia dáng bO,  chi  bO;  nãng cao cht hxqng, di mâi 
ni dung phuong thuc hoat  dçng theo ttrng loai  hrnh to chtxc co so dang. Xay 
dijng quy ché, lê lôi lam vic, môi quan h cong tác gitta cap u' v6i chInh 
quyn và t chirc doãn th dam bào sir lath dao th6ng nht trong don vj. 

Tip tiic thrc hin có hiu qua Nghj quyt Trung uong 5 khoa X) v 
A. P 9 A 9 A Tiep tiic doi moi phuang thuc lath do cua Dang doi vai hoat d9ng cua hç 

thông chInh trj", dOi mOi phong each, lê lôi lam vic cüa các cap üy, dôi mâi 
vic ra nghj quyt và t6 chüc h9c tap, quán trit trin khai thrc hin nghj 
quyt. Thng cthng chi dao,  cüng c6, xây dirng t chirc co s& dáng trong sach 
vUng manh  v chInh trj, ti.r tru&ng và t cht'rc; g&n vói vic cUng CO CC to 
chuc doan the trong hç thong chrnh tr vung mnh, hoat dung co hiçu qua, 
hiêu lire. 
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Các cap üy, to chirc dáng va dãng viên phái thirc hin ditng nguyen täc 
tp trung dan chü trong Dãng, t chrc sinh hoat Dng, giU nghiêm k' 1ut, 
xây drng môi doàn két thông nhât trong Dáng. Duy trI nén nêp sinh hoat ciia 
Ban Thithng vii, Ban Chp hanh, chi üy và sinh hot chi bO,  ci th hoá ni 
dung, hrnh thuc sinh hoat  cua cac chi b9 phu hp vm tung loal hrnh to chuc 
cüa chi bô. Thirc hin nghiêm tc vic phân cong nhim vii cho cp üy viên 

pl trách 1mb virc cong tac, phi trách cac loai hInh t chrc ccr so dãng; g.n 
trach nhiçm cua cap uy vien voi ket qua thrc hiçn nhiçm vi cua cci quan, dcin 
vj và linh vrc duçc phân cong phii trách d xem xét dánh giá, phân loai cp 
üy viOn cljnh k' và truOc khi b nhim, giOi thiu imgcO.

- 4. Tap trung chi do cung co, nang cao nang ltrc  lanh do, sirc 
chin du cüa t, chfrc co's&däng và châthr9'ng di ngü can b, dãng 
vien; xay diyng capruy, chi bo trong sch vlrng mnh, gan vol xay ding 
các t chfrc trong h thong chInh trj r co s& vfrng mnh toàn din 

Tip tiic di rnOi ni dung và phucing thüc länh dao  cüa ctp üy, t6 chüc 
dãng dôi v6i h thông chInh trj. Phát huy manh  m vai trô, hiu lijc cña chInh 
quyên và các to chrc chInh trj - xä hi; tang cuOng trách thim cüa nguOi 

X 7 dung dau cap uy, cci quan, don v. 
A W F A 7 A .7 S Dci ngu bi thu chi b9 chu dung nani bat tinh hinh a cci so, kp thor bao 

cáo và dê xuât vói cap üy cap trên Ye giâi pháp dê chi do giâi quyêt dôi vOi 
nhing vn d kho khãn, vuOng mc, gay birc xiic trong nhân dan. 

H&ng näm, Co quan T chifrc - NOi vii thãnh ph6 tham muu xây drng 
hixOng dn dánh giá, xp loai t chirc dáng va dáng vien dam bão theo diing 
huOng din, quy djnh cüa cp trên. Chi dto các cp üy dâng ca sO trin khai 
kjp thOi dn các c.p iy chi b trirc thuc. Vic phân, xp loai  phái dam báo 
nghiêm t(ic, cong khai, mirth bach;  bInh xét dng t' 1 theo quy djnh. 

Chi dao,  huOng dn các chi, dâng b cci sO Xây drng chi b kiu mâu 
dam báo dung các tiêu chI trong Quy djnh s 01-QD/TU ngày 28/12/2020 v 
vic xây drng chi bO kiü mu thuc Dáng hO thành ph6 Yen Bái. Chi dao 
100% các xä, phuOng du xây dijng chi bO kiu mu. Trong quj5 III nám 
2021, yêu cu xà, phuOng lira chn, t chüc các doàn tham quan, hc tp kinh 
nghim trong xây dirng chi bO kiu mu giüa các chi bO trirc thuOc Dãng bO 
x phixOng mInh d rut kinh nghim và nhân ra din rung. Cui näm tin 
hành dánh giá so kt vic thrc hin các mO hInh. 

5. Quan tam xay dng dQl ngu cap uy vien chi b9 

Hngnäm, Co quan T chirc -NOi  vi thành ph. chii dng tham rnuu 
cho Thanh uy chi dao  cac cap uy cci so ra soat danh sach di ngu hi thu. pho bi 
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thu chi bO chua duçic tp hun, bi durng nghip viii cong tác Dãng, djnh k' 
phi hçrp vâi Trung tam ChInh tn thành ph t chirc liSp bi du6ng, tp hun, 
cp nht kin thirc mói cho dOi  ngü bI thu, phó bI thu. cp iy viên co sâ. 

Các chi, dâng b Co sâ lam t& cong tác quy hoach  và  tao  ngun can bO 
cp üy vi'ra dáp üng duçrc yêu cu truóc mit, vera chun bj di ngü can bO cp 
üy lâu dài; hang näm có dánh giá, b sung, diu chinh quy hoach. Thumg 
xuyên quan tam cüng cO và kin toàn các cap iy dãng. 

6. Di mói ni dung, hInh thfrc, nâng cao chat lirçng sinh hoit chi b 

Tip tic thirc hin t& Chi thj s 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 cüa Ban 
9 A A Bi thu Trung uong Dang ye 'Nang cao chat luqng sinh hoat chi bo ; Hucing 

dn s 12-HID/BTCTW, ngày 06/7/2018 "Met s6 vn d v nâng cao cht 
lucmg sinh hoat  chi  bO"  và các van ban huâng dn cUa Trung uong, cüa Tinh 
9 . . , 9 7 A • , 
uy; Quy dnh so 10-QDi/TU ngay 22/6/2018 cua Trnh uy ye trach nhiçm cua 

9 A A 9 A A 7 9 A A dang vien trong vice chap hanh che d9 sinh hoat  dang va th%rc hiçn nhiçm vi 
duqe chi b phân công; trách nhim cüa chi üy, bI thu chi bO trong vic duy 
trI va nâng cao chat luqng sinh hoat  chi b, Quy djnh. s 1 1-QDi/TIJ, ngày 
22/6/2018 cüa Ban Thung viii Tirih üy v tiêu chi dánh giá chit luqng sinh 
hoat chi bO tr.rc thuc dáng üy cci sd 

•A t •A 9 9 - Trien khai co hiçu qua Quy dnh so 01-QD/TU ngay 28/12/2020 cua 
9 7 A A A A A A 7 A 9 Thanh uy Yen Bai ye xay drng chi bç kieu mau thu9c Dang bQ thanh pho 

Yen Bái. Các cp üy dáng cci sâ d ra l trInh cii th xây dijng và nhân rng 
mô hInh chi bO kiu mu, phn du mi nàm, mi xã, phu&ng nhãn rng tir 
01-02 chi b. Djnh kr 6 tháng, 01 näm dánh giá vic thirc hin mO hInh, báo 
cáo Ban Thuông vi Thành üy theo quy djnh. 

7. Cong ta-c quán l, phân cong nhim vu dáng viên; chü tr9ng cong 
tác phát triên, sang lQc däng viên 

Lam tot cong tác quãn l, phân cong nhim vi cho dãng viên và kiêm 
dim, phân loai, dánh giá phài can cir müc d hoàn thành nhim vii duçic 
giao. Thrc hin nghiêm tiic các quy djnh v quán l dãng viên di cong tác, 
lao dng, h9c t.p và du ljch- & ni.róc ngoài. Tip tiic duy trI và thrc hin 
nghiêm Quy djnh s 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa Bô ChInh tn; chi Uy 

A A 7 P. P. F A • A A chi b9 noi cu tru to chuc cho dang vien dang cong tac ye giu moi lien he noi 
cii tnui sinh hoat  dnh  kS' mOt näm It nhât 02 lan theo quy djnh. 

A A • 9 A A • A Xay drng dci ngu dang vien that sr tien phong, guong mau, trcng dan, 
A A A A A P 1 A A A A • A P gan dan, hieu dan, hc dan, Co trach iiluçm cao, tan  tam trong cong vice, Co 
7 - P A A P 1 1 1 A P 7 A 9 ban lith chinh tr!,  pham chat dao  duc cach mng, y thuc to chuc ky luat  va 
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näng lrc hoàn thành nhim vi, vftng yang trixóc mçi khó khän, thir thách, s.n 
sang cng hin, ph.n du cho miic tiêu xây dirng và phát frin thành phd. 

Thuông xuyên tic hin t& cong tac bi duO'ng tao  ngun, phát trin 
dang vien, day rnanh  phat trien dang vien la doan vien thanh men, la nu, la 
nguôri dan tOc  thiêu so, dáng viên là cong nhân, 1irc krqng dan quân tr v, dr 
bj dng viên... Xây drng, phát triên các to chirc doàn the trong doanh nghip 

P A P A . A lam co so de phat hiçn, boi di.rnng, tao  nguon phat trien dang vien. 

Cáe c.p üy dãng barn sat chü truong chi dao  cüa Ban BI thu nêu trong 
Chi th1 so 28-CT/TW, ngay 21/01/2019 ye nang cao chat luqng ket nap  dang 
viên va rà soát, sang icc, dua nhftng dãng viên không con dü lix each ra khOi 

• A A A P A P • P P A Dang. Trien khai thigic hiçn nghiem tue tieu chi, quy trrnh ra soat, phat hien, 
giáo digic, giüp dä, sang lc, dua dàng viên không cOn dü lix each ra khOi 
Dâng theo Huog dns 02-HDTBTCTW ngay 12/4/2021 ciiä Ban T chire 
Trung uong ye tieu chi, quy trinh ra soat, phat hiçn, giao digic, giup do, sang 
lc, dua dãng viên không cOn dü lix cách ra khOi Dãng. Tp trung xác djnh và 
chi dao  nh&ng khâu dOt  phá, dc bit là ngän chn xu huthig chay theo s 
hxng, chua coi trQng dung müc chat luqng trong cong táe kêt nap  dàng viên; 
kiên quyêt không kOt nap  vào Dáng nhftng ng1xi ehua dü tiêu chuân, diêu 
kin, ngi.ri có dng co vao Dãng không dUng din; dng thai nghiêm tUe tin 
hành rà soát, sang lc dáng viên, kjp thM duo nhng dãng vien không cOn dU 
tt.r each ra khOi Dãng. 

8. Tang cu*ng cong tác kiêm tra, giám sat; âê cao vai trô iAnh do, 
A P 9 A P 9 A kiem tra va hiroiig dan cua cap uy, to chirc dang cap tren 

Cáe cp us', t chirc co Sci dáng xây digrng chuong trInh kim tra, giám 
sat toàn khóa và hang nm. ChU trQng kim tra, giám sat th chrc dãng, dOi 
ngü lãnh dao,  quãn 15' chU chM, dâng viên có du hiu vi ph?m va a các iinh 
virc trong yeu, nhay cam. 

Djnh /9) 6 tháng, các cap i:iy co s(y phãi tin hành kim tra, giám sat các 
chi bO triglc thuOc  trong vic thirc hiOn quy djnh v sinh hoat  dãng và quãn 15' 
dãng viên; dng thii thông báo kt qua kim tra, giám sat trong toàn dãng bi 
va yeu cu cac chi bO kjp th?ñ xây digrng k hoach d khc phigic nhttng han 
ch, khuyt dim. 

Uy ban Kim tra các cp phái lam tht chUc näng kim tra, giám sat, 
truoc het la cap uy vien cung cap, can b9 thuçe din cap minh quan ly; dong 
thai nêu cao vai trO trách nhim trong cOng tác kim tra, giám sat các t chuc 
dâng cap duai và dãng viên. ChU dng phát hin và kjp thai kiêm tra dâu hiu 
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vi pham, phOng ngi'ra, ngän chn hiu qua các hành vi tham nhüng, tiêu circ, 
1ng phi và vi pham k 1ut Dáng, nhüng diu dâng viên không duçic lam. 

Cp Uy cp trén thithng xuyên theo dOi, hi.râng dan, chi dao  và djnh kS' 
kiêm tra vic thrc hin chê ct sinh hoat cap Ciy, chi b. Quan tam chi do, 
huâng dan, kirn tra cp üy cc sô ci th hóa ni dung và phuoiig thirc lãnh 
dao cüa Dáng dôi vâi chInh quyên và các to chirc trong h thongchinh trj tr 
thành ph6 dn ca sir. Phân cong rO nhim vii và tang ctthng kim tra vic 
thc hin chiirc trách nhim vii cia can bO,  dang viên. 

Hng nàm, các chi bO,  dãng bO ca si tiVe  thuOc phãi bao cáo Ban 
Thucmg vii Thanh uy (qua Co quan To c/nw - NQ1 vy thanh pho) irwoc ngay 

15/12 v cong táckimtra, giám sat cac t chirc dângtrirc thuQc Va dáng viên 
trong vice thirc hiçn che dç sinh hoat dang va vice quan ly dang vien. 

Xi:r l kjp thai, nghiêm minh nhüng t chiic dãng, dãng viên vi ph?m; 
hen quyt dua ra khOi Dng nhfng dãng viên vi ph?m nghiêm trçng Diu 1 
Dãng, pháp 14t cUa Nhà nuâc, nhüng dãng viên không thiêt tha sinh boat dãng. 

9. Cong tác thi dua, khen thirông; tang ctrông co' s& 4t chat, diu 
kiên lam viêc cho cap üy các cap 

Dy manh  các phong trào thi dua yéu nixc gop phn xây d%rng t6 chrc 
dãng trong sach,  v&ng mnh. Dua cong tác khen thring t chire dáng, dãng 
vien di vào thi;rc chat và nên nêp. Quan tam khen thu&ng to chüc ca sâ dãng, 

A A • A A A r 1 9 A dang vien trirc tiep thirc hiçn nhiçm vi, dang vien cong tac a cci sa, thon, to 
dan ph6 thirc s'r có thành tich trong thrc hin nhim vi duçic giao. 

Báo dam ca sa 4t cht phiic vii hoat  dng sinh hoat  chi b theo quy 
djnh, bâo dam cong khai minh bach,  dông thai t?o  diêu kin th4n lçii (ye 

kinh phi, cci th vat cMt...) trong vic xây dirng chi b kiu mu. 

ifi. TO CHC THVC HIN 
A A •A 1. Cac chi b9, dang b9 tnrc thu9c. to chue h9c tap,  quan triçt Ke hoach 

cüa Thành üy den tat ca can bO,  dãng viên trong Cu quan, dun vj mInh; can cü 
A A 9 A mic tieu, nhiçm vi, giai phap neu trong Ngh quyet so 1 8-NQ/TU, Ke hoach 

A 9 9 9 9 'S A 9 9 9 9 thrc hiçn cua Thanh uy va dac  diem tinh hinh cua phong, ban, ca quan, dan 
vj, x, phuang d xây dirng k hoach ciii th& xác djnh nhttng v.n d cn tp 

dto, huang dn trMn khai, t chirc thirc hin có hiuquâ. Th%rc hin 
Co hiçu qua Quy dnh so 01-QD/TU, ngay 28/12/2020 cua Thanh uy Yen Bai 

A A A A A 9 A 9 A f I 9 9 ye xay drng chi b9 kieu mau thuçc Dang bQ thanh pho Yen Bai. Dnh ky vao 
ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 h&ng näm, báo cáo vi Ban Thiiang vii 
Thãnh Uy (qua Cci quan T chzc - Nai vy thành ph4)  v thire trng sinh hoat 
chi b a ca quan, don vj mInh. 
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2. Ban Tuyên giáo Thãnh üy chü trI, phi hçip vói the co quan tham 
mini giiip vic Thãnh ñy, the phông, ban có liénquan thrc hin t& cong tác 
tuyen truyen, hçc tap,  quan triçt sau r9ng cac nçi dung neu trong Ke hoach 
cüa Thãnh üy thirc hin Nghj quy& tai  cac co quan, phông, ban don vj, các 
doan the chrnh trl - xa hQl tu thanh pho den co so. Chi dao  Trung tam sir 
nghip Truyên thông và Van hóa thành phô tO churc tuyên truyên sâu rng 
trên các phucing tin thông tin di chüng; xây dirng các chuyên trang, chuyen 
m1c trén báo, dài và bàn tin thành phô ye các ni dung thirc hin Nghj quyêt 
s6 18-NQ/TU, K hoach cüa Thành üy; thithng xuyên biu ducrng nhftng 
nhan t mdi, nhttng tp th& Ca nhân thirc hin t&. 

3. Các t cong tác thijc hin dir và chi dao  sinh  hoat  chi  bO,  duy tn vic 
tham gia chi dao  và dir sinh hoat chi bO a thôn và to dan phô. Dinh kS'  vào 
ngày 20 hng tháng, qu, 06 tháng, 09 tháng và cui näm t cong tác duçic 
phân cong theo dOi xä. phithng báo cáo vâi Ban Thix?mg vi Thành üy (qua 
Cc quan Td chz-c - N5i vy thành ph v thrc trng và cMt li.rcmg sinh hoat 
chi bO xã, phi.ring &rgc phãn cong theo dOi, phii trách. 

4. Co quan T chüc - NOi viii thành ph chü trI, phi hcip vói các Co 
quan tham mmi, giüp vic Thành üy huàng dan, theo dOi, don doe và kiêm 

r A • A • P tra, giam sat vice thigrc hiçn Ngh quyet va Ke hoach cua Thanh uy; chi dao, 
hem tra, so két, tong két và khen thu&ng vic th%rc hin Nghj quyOt. Tham 
mmj giüp Ban ThtT&ng vi Thành üy chi dao  cp üy Co sâ, chi bO xay dung, 
bo sung quy hoach  cap uy chi bp, quy che lam vice va chuong trmh cong tac 
h&ng nãm theo quy djnh và djnh k' báo cáo kt qua vói Thanh üy. 

Trên day là Ké hoach  thrc hin Nghj quyêt so 18-NQmflJ ngày 
A A 22/0.1/2021 ye 'Nang cao chat hrcmg sinh hoat chi b9; tang cucmg nang lrc 

lãnh dao, S1'IC chin du cüa t .chirc dàng và dãng vién, giai doan  2021-
2025". Yêu cu các chi bO,  dáng b trrc thuOc Thành üy nghiêm tue trin 
khai thirc hin./. 

Noi than:  

- Thu?mg trrc Thànhày, 
- Các d/c Uy viên BCH Bang b TP, 
- Các chi, dãng bô tric thuc, 
- Các phOng, ban, doàn the TP, 
- Luu TC-NV, VT/TU. 
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