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Ban Chap hành Trung tro'ng Bang khóa XIII 

Thrc hin Huâng din sé, 34-HD/BTGTU, ngày 07/12/2021 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh Uy v tuyên truyn kêt qua Hi nghj Ban Chap hành Trung 
uang Dãng khóa XIII. Thành Uy Yen Bái hrnng dan các Ca quan, dan vj, chi, 
dãng b trirc thuc trin khai các hot dng tuyên truyên ci the nhu sau: 

I. MTC Bid, YEU CAU 
1. Miic dIch 

- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc cho can b, dâng viên vâ Nhân dan 
thành phô ye tInh hInh th?c hin nhim viii phát triên kinh tê - xã hi näm 2021, 
dr kiên kê hoach näm 2022; kêt qua phông, chông djch bnh COVID-19 thai 
gian qua, mic tiêu, nhim v1, giâi pháp trong thai gian tâi; tiêp tiic day mnh 
xây drng, chinh dn Dáng và h thng chinh trj; sra dôi, bô sung quy djnh ye 
nhQng diêu dâng viên không duçic lam; tuyên truyên thüc day th?c hin các 
chInh sách dam bao an sinh xã hi và di song Nhân dan, giU vüng on djnh 
chInh trj và xây d%rng, chinh dn Dâng, h thông chInh trj ngày càng trong 
sch, vüng mtnh. 

- Thông qua các hoat dng tuyên truyn, khng djnh sr dung dn trong 
dixô'ng lôi länh do cüa Dang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc; bôi däp 
niem tin cho can b, dãng yiên và Nhân dan; cô yü, dng yiên toàn h thông 
chInh trj, các tang lop Nhân dan thành phô yà cong  dông doanh nghip phát 
huy cao d tinh than yêu nuOc, chI tir 1rc, tir cuO'ng, sue mnh dai  doàn kt 
dan tc, tn diing thai ca, n 1irc yuo't qua khó khän, thách thüc, day mnh 
phong trao thi dua yêu nuOc, quyt tam thirc hin thang lgi Nghj quyet Dai  hi 
Dâng b các cap nhim k 2020 - 2025, Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dang, 
các nghj quyet, ket lun, quy djnh cüa Hi nghj Trung uang 4 (khoá XIII); nghj 
quyet chuyen dê và các kê hotch hanh dng thirc hin nghj quyet, chi thj cüa 
Tinh üy, thanh phô. 

- Phê phán, phân bác các th hrc thu djch, phn tr ca hi, chInh trj li 
diing, xuyên ttc quan diem, chü truang, dung li cUa Dang yà hiu qua thrc 

__thi-chInh-sáchpháp iut cüa 
cüa Dang. 
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2. Yêu câu 

- Cong tác tuyên truyn cn barn sat sr lãnh dao,  chi dio cüa Dáng, Nhà 
nuc, cüa tinh và thành phô cUng nhu djnh hrnng cüa Ban Tuyên giáo các cap. 
Dam bào trin khai vOi các hInh thirc linh hoat, sang tao,  hiu qua, thiêt thrc, 
phü hcip tInh hInh cci si. 

- Gn ni dung tuyén truyn vOi nhim v1 cong tác xây dirng, chinh dn 
Dàng; vic h9c tap, lam theo tu tithng, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh và 
các van bàn chi dao  cüa Dàng, Nhà niró'c, cüa tinh và thành phô ye phông, 
chông djch bnh COVID-19. 

II. NQI DUNG 
1. V tlnh hInh kinh t - xã hi, ngân sách Nhà ntthc nàm 2021 và 

phtro'ng hiró'ng nhim viii nàm 2022; kê hotch tài chInh - ngãn sách Nhà 
nithc 3 nàm 2022 - 2024; liii thôi diem thirc hin cãi each chinh sách tiên 
liwng; phông chông dch COVTD-.19 

1.1. V tInh hInh kinh tl - xd h3i, ngân sách Nhà rnthc nám 2021 và 
phu'o'ng hu'óng nhim vy nàm 2022 

- Phân tIch bM cành thirc hin k hoach phàt trin kinh t - xã hi: Näm 
2021 là näm du thrc hin Nghj quyêt Dai  hi lan thu XIII cüa Dàng, Nghj 
quyt Dai  hi Dàng b tinh ln thu XIX; Nghj quyêt Dai  hi Dàng b thành 
ph thn thu XX; näm du thrc hin Chiên lugc phát triên kinh tê - xà hi 10 
nãm (2021 - 2030) yà các k hoach 5 näm (2021 - 2025) cüa dat nithc yà cüa 
tinh, thành phô, dc bit là trong bôi cành nhieu khó khän, tInh hInh djch bnh 
phüc tap, san xuât, kinh doanh bj ành huâng nghiem trçng do chüng ta phài ap 
ding nhieu bin phap phông djch chua tirng có tiên l dê dam bào süc khoê, 
tinh mng Nhân dan. 

- Khng djnh trong béi cành nhiu khó khän, thach thüc, song nh sir yào 
cuc quyet lit cüa cã h thông chInh trj, sr üng h, chia sé, tin tu&ng cüa các 
tang lap Nhân dan yà cong  dng doanh nghip, dt rnthc ta nói chung, thành 
phô Yen Bái nói riêng yn sê hoàn thành miic tieu, chi tieu, nhim vii d ra. 
Kinh te yl mô On djnh, lam  phát duc kiêm soát, cac can di lan cüa nn kinh 
tê cci bàn duc giU vttng, thu ngân sach Nhà nuóc uOc vuçrt di,r toán, cc bàn 
dam bào nguôn lirc cho cong tác phOng, chng djch bnh và các nhim yu cp 
bach khac. Chinh sach tài khoá duçic thrc hin chü dng, linh hoat, kjp thai, 
tháo g khó khàn cho doanh nghip và ngithi dan. Chuyn di linh hoat k 
hoach hçc tip, giàng day, to chuc tOt các ki thi, khai giàng näm hc mai, dam 
bao giao diic phO thOng, dào tao  nhan lirc gn vó'i tang ctràng tirn lrc khoa 
hoc - Cong nghê thich ung an toan vcn dich bênh Cac hoat dOng van hoa, xA 
hi duçc to chüc duai nhirh1nhthü phhç'pi6itIiihiiJnh djchbnh, nht 
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là tang cithng üng diing cong ngh, trrc tuyn, lan toá giá trj tt dçp v van 
hoá, tinh than trong Nhân dan. 

Trong bi cânh djch bnh, toàn xã hi thirc hin chü trucing giän cách, các 
hoat dng dôi mói sang tao,  chuyên dôi sO, üng ding khoa hçc - cong ngh 
duçic thüc day manh  me. Quôc phông, an ninh, thu quyn, biên giâi quc gia 
duçc giü vttng; trt tir, an toàn xã hi duçc dam bào. Cong tác di ngoi duçic 
triên khai dông b, toàn din, linh hoat, hiu qua, phü hçp vâi bi cành thirc 
tin, nhât là ngoi giao väc - xin. Kjp thii xü l tin giá, sai sir that ye tInh hInh 
djch bnh COVID-19 không gay hoang mang, kIch dng chia rê, ánh huâng 
den niêm tin cüa Nhân dan và cong tác phông, chông djch bnh. 

- Khng djnh sir diu hành quy& lit cüa Chinh phU trong bM cânh dt 
nuâc xuât hin nhüng van dé thách thirc mói, dã ti'ing buâc vu9't qua khó khän, 
duy trI, phiic hOi và phát triên kinh tê, chäm sóc, bào v süc khoê và di sOng 
Nhân dan; sir dOng tam hip lirc cüa các tang lop Nhân dan, cong dOng doanh 
nghip và dOng bào ta 0 nuOc ngoài trong cuc chiên chOng djch bnh COVID-
19; d cao truyn thông doàn kêt, yêu nuOc cüa dan tc ta. 

- Phan tIch nhU'ng tn tai, han ch, khó khän, bt cap; nhrng dim nghen, 
nguyen than yà phuang hu&ig khäc phiic; nhChig bài hçc kinh nghim n1t ra 
trong qua trInh lãnh dao, dieu hành, to chüc th?c hin On djnh, phát trien kith te 
- xã hi và thim vi, giài pháp thu yeu can tp trung trong tháng cuOi näm 2021. 

- Lam rO bi cành, quan dim, miic tieu, các chi tiêu chü yu trong k 
hoach phát trien kinh te - xà hi nam 2022. Khang djnh nam 2022 là nam có 
nghia quan trçng trong yic phiic hOi và thüc day phát triên kinh tê - xã hi 5 
näm (2021 - 2025); trong do c.n liru , tang cuOng lath  dao,  chi do, diêu hành 
thirc hin các giài pháp phát trien kinh tê - xã hi; tháo g khó khan, xü l các 
van d tOn dçng, các nut that a diem nghën cho dau tu, phát trien san xuat, 
kinh doath; cci càu 1a  mt sO ngàth, 11th virc quan tr9ng và doanh nghip dang 
bj tác dng trirc tiêp bOi djch bnh COVID-1 9 nhu thucing mai, djch vii, du 
ljch... d thIch irng vOi trng thai bIth thuing mOi; giài pháp bào v doanh 
nghip trong các llnh virc chü dao cüa nen kinh tê, qua trInh tái cau trüc chui 
san xuât và cung rng toàn cau; dy manh  giài ngan vOn dau tu công, nhat là 
các dir an lOn, tr9ng diem quOc gia; nghiên cüu xay dirng kjch bàn tang truO'ng 
mOi cho thtyi ki hu COVID- 19... 

- Các chi tieu và nhim vii, giái pháp chü yu trong dir toán ngan sách Nhà 
nuOc näm 2022, k hoach tài chInh - ngan sách Nhà nuOc 3 nam (2022 - 2024) 
nhàm dam bào huy dng, phân bO, sü d%lng hiu qua tong the các nguOn lirc và 
vic Trung ucing dOng y lüi thài dim thirc hin cài cách chInh sách tiên luo'ng 
theoNghj quyéts21NQLTW,ngay-2 115/2018 cUa Hi nghj Trung uo'rg 7 
(khóa XII) v cài cách chinh sách tiên luong dOi v0i can b, cOng chüc, vien 
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chi'rc, hrc krçng vu trang và ngui lao dng trong doanh nghip d uu tiên 
ngun hrc cho Cong tác phông, chông djch. 

1.2. KIt qua cong tácphbng, ch6ng djch bnh CO VJD-19 thô'igian qua; 
quan dilm, chü tru'o'ng, nhi?m vy, giáipháp trong thai gian tó'i 

- Phân tIch tInh hInh djch bnh trên th giói và Vit Nam, müc d nguy 
him và lay lan cüa các biên chüng dã gay tác dng tiêu crc den nên kinh tê và 
dôi sang Nhân dan; khng djnh sr vào cuc cüa cà h thông chInh trj, sr n 
lrc cUa lirc lugng trên tuyên dâu chông djch và tinh than doàn kêt, dông tInh, 
üng h cüa các tang lop Nhân dan, doanh nghip dã gop phân ti'ing buOc kim 
soát djch bnh, dua cuc song trO li trng thai bInh thuô'ng mOi. Kêt qua Cong 
tác phông, chng djch dã th hin rO tinh uu vit cüa h thông chInh trj nuOc 
ta duOi sr lath dao  cüa Dãng, th hin tinh than doàn kêt dan tc, tinh than 
tuang than tuang ái cüa Nhân dan ta. 

- Khng djnh các quan dim: (1)  Tip tic dt sirc khoê, tinh mng ngui 
dan len trên het, truOc hêt; phát huy vai trô trung tam, là chü the trong phOng, 
cMng djch cüa ngu?ii dan. (2) Thông nhat toàn quOc vic thirc hin thich üng 
an toàn linh hot, kiem soát hiu qua djch bnh C OVID -19 vOi l trInh tirng 
buOc, cht chê, phü hcp, khã thi; vera phông, chông djch hiu qua vira khôi 
phiic và phát triên kinh te - xã hi; bào dam an dan, an sinh, trt tr, an toàn xã 
hi. (3) PhOng djch là chien lugc, thrnmg xuyen, lau dài; tiem chUng, xét 
nghim, each ly, diêu trj là dieu kin tien quyêt; tiep tic thrc hin yeu cu 5K, 
dê cao thüc nguO'i dan. 

- Cânh báo và nang cao hiu bi& cüa các thng lap Nhan dan ye nguy cG 
büng phát và din biên phCrc tp cüa tInh hInh djch bnh. Tiêp tic phát huy 
trách nhim cUa cã h thng chInh trj, sue mnh di doàn ket toàn dan tc trong 
phông, chOng djch và khOi phic, phát trien kinh tê - xã hi. Phát huy trách 
nhim cüa cap üy, chInh quyên các cp, nhat là ca sO'; d cao trách nhim ngui 
dung dau, phát huy tInh tir chU, linh hoat, sang tao, tir chju trách nhim cüa các 
ca quan,  dGn vj, dja phuong trong phOng, chOng djch. 

- Lam rO các nhim vi, giài pháp cn lãnh dio, chi do trong thoi gian tOi; 
nhan manh  mic tiêu phông, chOng djch beth  COVID- 19 nhm thIch üng an 
toàn, linh hoit, kiêm soát hiu qua djch bnh C OVID- 19, tIrng bixOc dua cá 
nuOc chuyên sang trtng thai bInh thung mOi; bào v ti da sue khoê, tInh 
mng cüa nguM dan; khOi phçic và phát trin kinh t - xã hi; dam bao an ninh, 
trt tr, an toàn xä hi. 

- Tip tçic tOn vinh dng bào, dng chI, chin s', các hrc lugng nth tuyên 
dau chOng djeh, nhât là ngành y t& eác hrc lung vu trang và can b ca sO' dung 
cam hy sinh quen mmh vicuôc-sOng bmh yen cua Nhân dan 
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- Cp nht thixng xuyên ye các hott dng phông, chông djch bnh 
COVID-19 ti các dja phuang, Co quan trén Ca nuOc; các hott dng ngoti giao, 
hçip tác quôc tê trong phông, chông djch nhäm nâng cao vi the cüa Vit Nam 
trên truàng quôc tê; các hott dng kiêm tra, xü 1 các truäng hp vi phm dim 
tin sai sir that, xuyên tac,  chông phá cong tác phOng, chông djch. 

2. Kt 1un s6 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Hi nghj 1tn thir tir 
Ban Chap hành Trung irong Bang khoá XIII ye day minh xây dirng, chinh 
don Bang và h thông chInh trj; kiên quyêt ngän chn, day liii, xir 1 
nghiêm can b, dáng viên suy thoái ye tir ttrO'ng chInh trj, do dfrc, lOi song, 
biêu hin "tiy din biên", "tir chuyên hoá" 

- Khng djnh duói sir lãnh do, chi dio tp trung, quy& 1it, thung xuyen, 
lien tiic, có trQng tam, trçng diem cUa các cap u, to chüc dang, Nghj quyet 
Trung ucing 4 (khoa XII, khoá XIII) dã duçic triên khai thirc hin nghiêm tüc, 
toàn din, dông b, thông nhât, thirc si,r di vào cuc sOng, d.t nhieu kêt qua 
quan trçng, có buâc dt phá, tao  chuyen bien tich circ trong cOng tác xây dirng, 
chinh don Dâng, nâng cao näng lirc länh do, süc chiên dâu, sir doàn kêt thông 
nhât trong Dãng, cüng cO niêm tin cUa can b, dáng vien và Nhân dan dOi vii 
Dãng, Nhà nuóc và chê d. 

- Phân tIch nhUng han ch& khuyt dim; nguyen nhân chü yu cüa han 
che, khuyêt diem sau 5 näm thirc hin Nghj quyêt Trung uang 4 (khoá XII). 
Trong d5, chi rO nhüng nguy co Dâng chi ra vn tOn tai,  cO mt cèn gay gät 
han; tham nhUng, tiêu circ, suy thoái, "tçr din bien", "tir chuyên hoá" trong ni 
b, sir chOng phá cUa các the hc thu djch cèn din bien phüc tap; nhüng yeu 
cau cUa vic day manh  toàn din cOng tác xây dirng, chinh dOn Dáng. 

- Khkg djnh nhüng bài h9c kinh nghim sau sc rut ra tü thc tin Nghj 
quyêt Trung uong 4, khoá XII: (1) Vai trO länh dao, chi  dao  thu&ng xuyên, 
quyêt lit, kiên tn cüa Ban Chip hành Trung uang Dàng, BO Chinh trj, Ban BI 
this, các cap üy, tO chirc dang, nht là dOng chI TOng BI thu và nguM dirng du 
các cap; sir doàn ket thông nhât trong toàn Dang cO nghia quyet djnh d thirc 
hin thàng lçi Nghj quyêt. ('2,) Chü truong dung dan cüa Nghj quyet së tao  duçic 
sir thông nhat ye nhn thüc, hành dng trong toàn Dâng, h thng chInh trj và 
Nhan dan; dOng thi, day manh  tng kêt thirc tin, nghiên ciru 1 lun, cung 
cap kjp thi co sâ khoa h9c cho vic hoach djnh dung lôi, chü truang cüa 
Bang, pháp lut cüa Nhà nuâc. (3) Phài tham nhuân sâu sac quan diem cOng 
tác can b là nhim vi "then chOt" cüa cOng tác xay drng Bang, là nhan t 
quyêt djnh sir thành bai  cUa cách mng, tp trung xây dirng di ngü can b các 
cap, nhât là can b cp chin lugc, nguii dirng dâu cO dU phm cht, näng 1irc 
va uy tin, ngang tam nhiêm vu (4,) Xac drnh dung trong tam, tnong diem se tao 
dt phá trong Thirc hiñ Nghj quyt; kt hçip hài hoà giüa "xay" và "cMng", 
kiên quyêt xir l nghiem các trung hçip suy thoái d tao sir chuyn bin nO net 
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trong thirc hin Nghj quyt. (5) Phài thirc sr phát huy dan chü, dra vào Nhân 
dan dê xây dirng, chinh don Dàng. 

- Quán trit miic tiêu, nhim vti và giâi pháp chU yu trong thM gian tói, 
trong do nhn mnh 02 nhóm thim v11, giâi pháp: Tp trung xây dirng di ngü 
can b các cp, nht là cp chin luçic và ngithi dung dâu gän v&i dôi mói, sap 
xp t chuc b may cüa h thông chInh trj tinh gun, hot dng hiu 1irc, hiu qua; 
tang cuô'ng cong tác kiêm tra, giám sat, k lut dàng, kiên quyêt, kiên trI dâu tranh 
phOng, chng tham nhUng, tiêu crc, xü l nghiêm can b, dâng viên vi phtm. 

- Phân tich nhüng ni dung mâi cüa Kt lun s 21 -KL/TW: Pham vi dugc 
ma rng không chi trong xây dirng, chinh don Bang ma cá trong xây dçrng h 
thng chinh trj; khOng chi ngän chn, day lüi ma cOn chü dng tiên cOng, dâu 
tranh, kiên quyt xü l nghiêm t chüc, cá nhân cO biêu hin suy thoái, "tir din 
bin", "tir chuyn hoa", tiéu circ trong tinh hInh mâi, trong do nhân mnh, nguy 
him nht là sr phai nhtt l tuang cách mtng, không kiên djnh con ththng di 
len chü nghTa xã hi, ma hè, dao dng, thiêu niêm tin; nOi trai, lam trai quan 
dim, duOng liM cUa Bang. 

- Chii tr9ng xây dimg Bang v dao  duc; tang cuO'ng giao diic dao  düc cach 
mng, gi gin phm cht, uy tin, danh dr, lam cho mi can b, dâng viên, nhât 
là nguñ dung du, can b lãnh dio, quàn l nhn thüc sâu sac han trach nhim 
cüa minh truâc Bang, truâc Nhân dan; luOn vUng yang tnsó!c khO khän, thach 
thüc, khOng bj cam d bâi quyên lrc, 4t chat; giü gin lOi sOng trong sang, lành 
mnh, dt li ich chung, li ich quOc gia, dan tc len trên lgi Ich ca nhân. 

- B cao trach nhim nêu guo'ng cüa can b lãnh do, quàn l, ngui dung 
dâu và can b, dàng viên; can bO chuc viii càng cao thi càng phài guo'ng mu; 
ngän ngua, cành bao, phê phan nhüng vic lam sai trai. Dâu tranh mnh me 
chng chünghia ca nhân, thOi Ich k, vi lgi, "lgi Ich nhOm". Hoàn thin, thirc 
hin co chê kiêm soat vic thirc thi quyên l?c  cüa ngui có chuc, cO quyên; xu 
l nhüng hành vi vi phm k lut Bang, phap lut cüa Nhà nuâc; chng tham 
nhüng, tiêu crc. 

- Nhân rng din hinh h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dio duc, phong cach 
HO ChI Minh gàn vai thirc hin Nghj quyt Trung uang 4 (khoa XII) và Kt 
lun sO 21 -KL/TW; chü trQng vic nêu guo'ng và lam theo Bac thông qua 
nhUng hành dng ciii the, thiet thçrc, phü hçp chuc trach, nhim vii duqc giao, 
gOp phân to 51r lan toâ mnh me trong xã hi. 

3. Quy djnh si 37-QB/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hãnh 
Trung irong ye nhfrng diêu dãng viên không thrçrc lam 

- Phân tIch vic b sung, sua dM, hoàn thin và ban hành quy djnh mai v 
nh&ng dieu dang viên khOng duac lam, lam rO viec kê thua nhtingiioi dung cOn 
phü hçp trong Quy djrth sO 47-QB/TW, ngày 01/11/2011 cüa Ban Chp hành 
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Trung uong khóa XI v nhüng diu dàng viên không ducic lam; nhCrng ni dung 
mói, süa dôi, bô sung trong Quy djnh so 37-QD/TW là nhU'ng vn d c& lOi quan 
tr9ng ye rèn luyn tu tuâng chInh trj, phâm chat dao due, lôi song eüa can b, 
dàng viên theo tinh than Nghj quyêt Dai  h)i XII, XIII cüa Dãng, Hiên pháp näm 
2013, Nghj quyêt Trung ucing 4 khoá XI, XII và Kt lun so 21-KL/TW. 

- Khng djnh Quy djnh si 37-QD/TW là can cu, cci sâ quan tr9ng d xem 
xét, xir l các vi phm cüa can b, dàng viên, dáp ung duçic yêu cu cüa cong 
tác xây dirng, chinh don dâng trong tInh hInh mâi. 

- Thu?ng xuyên thông tin, tuyên truyn v qua trInh thrc hin Quy djnh 
sO 37-QD/TW tai  các ban, b, ngành, dja phuo'ng, don vi. 

4. Phãn ánh tInh hInh trin khai thirc hin các nghj quyt, kt 1un, 
quy dnh cüa H)i ngh Trung trong 4 khoá XIII, chü tr9ng tuyên truyên 
chuong trInh hành dng, kê hotch th%rc hin, sr lãnh do, chi dao cUa Dàng, 
QuOc hi, dieu hàrth cüa ChInh phU, sir vào cuc cüa các cap, các ngành, dc 
bit là sir quyet lit cüa Dàng b, chInh quyen và Nhân dan thành phO Yen Bái 
trong vic thirc hin cac miic tiêu, nhim yu d ra; lam rO vai trô, trách nhim 
cüa cap u dâng, chInh quyên, ngui dung dâu trong lãnh do, chi dao trien 
khai thrc hin. 

5. Thông tin, tuyên truyên qua trInh the chê hoá ni dung Nghj quyêt 
Dii hi XIII cüa Bang, các nghj quyêt cüa Trung iro'ng và các kêt luin cüa 
Hi nghj Trung tro'ng 4 khoá XIII, Nghj quyêt cüa Quôc hi, nhât là nhüng 
vn d v kim soát quyên hrc, chng chy chüc, chty quyen; xây drng di 
ngü can b cac cap; phông, chOng tham nhUng, tieu circ; câi each hành chInh; 
thirc hành tiêt kim, chOng lang phi; phát trien, üng dmg khoa h9c - cOng ngh, 
dM mth, sang tto trong san xuât kinh doanh, pht trien nguOn nhân lirc; phat 
hin, lra chçn, tr9ng ding nhân tài; phông, chông và khäc phic hu qua cüa 
djch bnh COVID-19, phitc hOi và phát trien kinh te - xä hi. 

6. Biêu dtro'ng si,r n hrc, sang tio cüa các cap, các ngành, co' quail, to 
chfrc, doanh nghip và Ca nhân trong thirc hin các giãi pháp ye phông, 
chng djch bnh COVID-19, phiic hi phát triên kinh tê - xii hi vOi chien 
lugc "Thich üng an toàn, linh hoat, kiem soat hiu qua djch bnh COVID-1 9"; 
day manh  xây drng, chinh dOn Dáng và h thông chinh trj; kiên quyêt ngän 
chn, day lUi, xu l nghiem can b, dâng vien suy thoái ye tu tung chInh trj, 
do due, li sng, biu hin "tr din bin", "tir chuyn hoá" theo tinh than các 
kt lun Hi nghj Trung uong 4 khoá XIII, cac Nghj quyt cUa Quc hi khoa 
XV, các van bàn chi dao,  dieu hành cüa Chinh phU, cUa Tinh üy, UIBND tinh 
và cüa Thành üy, UBND thành phô, tio khi the thi dua h9c  tap,  lao dng, san 
xuat trong toàn Dáng, toàn dan, toàn quân. 
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7. Thông tin ye cong tác dâu tranh phông, chông tham nhüng, lang 
phi, tiêu circ; cong tác chi do, phát hin và xü 1 tham nhUng trén linh virc 
kinh tê - xã hi, dâu tranh vâi các loai ti phim; len an mnh me nhüng biêu 
hin suy thoái ye tu tuâng chInh trj, dao due, lOi sOng, "tir din biên", "tir 
chuyên hoá" trong ni be... gay hu qua xâu, can trâ sr phát trin kinh tê - 
hi cüa dat nuóc, lam giám nim tin cüa Nhân dan dôi vth Dâng, Nhà nrnic ta. 

8. Thông tin di ngoti v nhfrng thành tit'u di mO'i cüa dt ntr&c, ljch 
sir, truyn thng van hoá cüa dan tc; quang bá hInh ânh Vit Nam hoà bInh, 
hcrp tác và phát trien; cüng c quan h dôi ngoti cUa Vit Nam vâi các dôi tác; 
nâng eao vi th& uy tin cüa Vit Nam trên truOng quOc tê; khcii dy và bôi däp 
khát v9ng phát triên dat nuc phn vinh, hanh  phüc. 

9. Kjp thô'i dâu tranh, ngàn chn thông tin xâu, dc, quan diem sai 
trái, thu djch igi diing xuyên tc quan diem, duO'ng lOi cüa Dâng, chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nhà nuóc, chia rë khOi di doàn ket dan tc, chOng phá cOng tác 
lãnh dto, diu hành phát trin kinh te - xã hi dat nuâc và phOng, chng djch 
bnh COVID-19. 

III. H!NH THtC, BIEN PHAP TUYEN TRUYEN 
1. Hçc tp, quán trit: T chüc h9c tap, quán trit kt 1un, quy djnh cüa 

Hi nghj Trung uo'ng 4 khoá XIII bang hInh thuc trçrc tiep hoc trirc tuyen 
thông qua các hi nghj cüa cap üy, sinh hot chi b; hi nghj báo cáo yien; sinh 
hoit tFnxOng k cüa các to chuc chinh trj - xã hi. 

2. Tuyên truyên trên các phirong tin truyên thông: Trung tam Truyen 
thông và Van hóa thành phO, Bàn tin Dâng b thành phO, Trang Thông tin din 
tü thành phO can cü chuc näng, nhim vi, phm vi phO bien cüa mInh, xác djnh 
day là nhim vii chinh trj quan tr9ng, barn sat djnh huâng de dy mnh tuyen 
truyén các ni dung Hi nghj Trung uong 4 (khoá XIII), dam báo sâu rng, kjp 
thai và duy trI tinh tluthng xuyen, lien ttic. 

3. Tuyên truyn trên Internet, ming xã hi (Facebook, Zalo, 
Youtube...), fanpage Hoa HiiO'ng Dtro'ng: Bang các hInh thüc phü hçTp nhu 
video, clip, bài viet, bieu ngü, tin nhän, các thông tin tir lieu chInh thng... 

4. Tuyên truyn qua h thng ba phát thanh co' s&, di truyn thông 
hru dng: Phát huy vai trO cüa di ngü báo cáo vien, truyen truyn vien co sâ, 
hoat dng cüa Trung tam Truyen thông và Van hoá thành pM và Dài truyn 
thanh cáe xã, phu?rng. 

5. Tuyên truyen cO dng trirc quan: Xay drng các khau hiu, bang rOn, 
pano, áp phich tti các triic dumg chInh, khu do thj, khu cong nghip, trung 
tam thuo'ng rni, khu hành chinh, trung tarn van hóa - th thao, chg dan sinh, 
bnh vin... darn bào tInh chInh trj, khoohçc,th dng thMd nhIn, d 
hiéu, d lam theo. 
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6. Hoit dng van hóa - van ngh: Thông qua các hoat dng giao km van 
hóa, van ngh; to chirc sang tác, 1ira ch9n nhüng tác phâm tot d sir diing cho 
hoat dng tuyên truyên. 

7. Ta dam, hi thão khoa hQc (tu' diu kin thirc t): £ thông tin, 
tuyén truyên, trao dOi, thão luan, giâi dáp và tham van các kiên thüc dy thirc 
hin các két 1un, quy djnh cüa Hi nghj Trung uong 4 khóa XIII. 

8. T chfrc các phong trào thi dua yêu niróc trong thirc hin nhim vi,i 
chInh trj, tao không khi thi dua h9c tsp, lao dng sang tao,  vuçit qua khó khan, 
thách thüc, phân dâu dat  các miic tiêuphát triên kinh tê - xã hi, kim soát djch 
bnh, xây dirng, chinh don Dâng và h thông chInh trj trong sach,  vUng  manh. 

IV. TO CHC THVC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Tham muu giüp Thành üy chi dao, huâng dn cp üy co sO', các ccr quan 

tuyên truyên, di ngU báo cáo viên, tuyên truyên viên quan trit, tuyên truyên, 
triên khai cac kêt 1un, quy djnh cüa HOi  nghj Trung uong 4 khoá XIII bang 
nhiêu hrnh thuc phu hcrp HOi nghi can bO chu chOt, hôi nghi bao cao viên, 
mng krO'i truyên thông - van hOá... dam bâo thiêt thirc, hiu qüá, thirc hin 
nghiêm các bin pháp phOng, chông djch bnh COVID- 19; tao  sir thông nhât 
trong Dãng và sir dông thun trong xã hi. 

- Dua các ni dung phü hcip và kt qua thirc hin các kt lun, quy djnh 
cüa Hi nghj Trung ucing 4 khoá XIII vào cac van bàn chi dao,  djnh huO'ng và 
tài lieu tuyén truyên thrnng xuyên và djnh kr. 

- Nm tInh hInh quan trit, tuyên tmyn và qua trInh trin khai thirc hin cac 
kêt lun, quy djnh cüa H)i nghj Trung ucing 4 khoá XIII và các nghj quyêt cUa 
QuOc hi khoá XV; kjp thñ dê xuât, tham mini cap üy các giâi pháp on djnh tInh 
hInh tu tuO'ng can b, dãng viên và Nhãn dn truóc các van dê có tInh phüc tap, 
nhay cam lien quan den phát triên kinh té - xã hi; phOng, chOng djch bnh 
COVID-19; xây dirng, chinh don Dãng và h thông chInh trj; dâu tranh phông, 
chông tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc; xü l can b, dàng viên suy thoái ye tu tithng 
chinh trj, dao dirc, lEi sOng, biêu hin "tir din biên", "tçr chuyên hoá" trong ni b. 

- Phát huy hiu qua hoat dng cüa Ban Chi dao 35 thành ph& B phn chi 
dao thrc hin Nghj quyêt 35 cci sO' trong thirc hin các nhim vii ci the: 

+ Chü dng pMi hçip vO'i các phOng, ban, don vj nm chic tInh hInh an 
ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi trên dja bàn. Tang cuO'ng viêt bài và dang 
tài bài viêt ni dung ye bào v nên tang tu tuO'ng cUa Dàng, dâu tranhphàn bác 
các quan diem sai trái, thu djch. Tuyen truyen các thành tVu  phát trien kinh te 
- xã hi cüa thành phô, thrc hin chinh sách an sinh xã hi; guong nguO'i tot 
vic tM; net dçp cüa quê huong, con nguäi, bàn sac van hOa eác dan tc trong 
thành ph&Cht9idng, theo döi các sir kin chInhtrj lO'n cüa dat nu&c, cüa tinh, 
vn d du lun quan tam, vii vic phüc tap nOi cm. 
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+ Tham mu'u giüp Ban Chi dto 35 thành ph tp trung chi dto các dan vj 
chi'rc nàng theo dOi, ntm chc tInh hInh trên không gian mng, triên khai thrc hin 
cong tác du tranh, ngàn chn, xü 1, lam tht bti mçñ am muii, hoat dng chông 
phá cUa các th hrc thu djch, di tuçmg phàn dng sr diing không gian mng tan 
phát thông tin xu dec,  chng Dãng, Nba nuó'c, cong kIch, ha thâp uy tin các dông 
chi lânh dao  Dãng, Nhà nuOc, kich dng biêu tInh, gay rôi an ninh trt tr. 

+ Kjp thai djnh huâng thông tin tuyên truyn giüp can b, dâng viên a 
Nhân dan thành pM nhn thirc dung, giàm thiêu tôi da nhüng tác dng cüa 
thông tin xâu, dc trên Internet, mng xã hi. Näm bat tInh hInh tu tithng, tam 
trng xã hi trong các tng ló'p Nhân dan, nhât là lien quan den các vii vic 
phüc tap, nhy cam dê kjp thà'i báo cáo, xir l. 

2. Các co' quan tham mini gulp vic Thành üy, HDND, Uy ban nhân 
dan thành phô, Tôa an nhân dan, Vin Kiêm sat nhân dan 

- ChU dng pMi hçp vâi Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao  Cong tác thông 
tin, tuyén truyn v k& qua sira di, bô sung các quy djnh, quy chê, ban hành 
hthng dn và hoat dng kiêm tra, don dôc thçrc hin Nghj quyêt Trung uo'ng 4 
khoá XII, Kêt lun so 21-KL/TW, ngày 25/10/202 1 cüa Hi nghj lan thir tu 
Ban Chp hành Trung uong Dàng khoá XIII ye day manh  xay dçrng, chinh don 
Dáng và h thông chInh trj; kiên quyêt ngãn chn, day lüi, xr l nghiêm can 
b, dâng vien suy thoái ye tu tuOng chinh trj, dao  drc, lôi song, biêu hin "tçr 
din bien", "tir chuyen hoá"; Quy djnh so 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 cüa 
Ban Chap hành Trung uang v nhUng dieu dáng viên không duçic lam. 

- HDND, UBND thành pM chi dao  HDND, TJIBND xã, phung chU dng 
phôi hyp vâi Ban Tuyen giáo Dâng Uy cüng cap theo tinh thn Quyt djnh s 
238-QD/TW, ngày 3 0/9/2020 cUa Ban Bi thu khoá XII ye ban hành Quy ch 
phôi hçip giüa Ban Tuyen giáo các cap vói cci quan Nhà nuâc cüng cap trong 
vic thirc thi pháp lut, trien khai k hoach phát trien kinh te - xã hi, giái quyt 
các van e nôi cm, Nhan dan quan tam e tuyen truyen các ni dung thuc 
ngành, linh virc mInh phii trách trong qua trInh triên khai thirc hin các kt 
lun, quy djnh cüa Hi nghj Trung uo'ng 4 khóa XIII. 

- UBND thành pM tang curng pMi hp vâi Ban Tuyen giáo Thành üy 
chi dao  cong tác thông tin, tuyen truyen ye tInh hInh kinh te - xã hi, ngan sách 
Nha nrn9c nãm 2021 va phuong huó'ng, nhim vi näm 2022; ke hoach tai chinh 
- ngan hang 03 näm 2022 - 2024; chü trucing lüi thai diem thirc hin cái cách 
chinh sách tiên luong theo Nghj quyêt so 27-NQ/TW; phOng, chông djch bnh 
COVID-19; day manh  xay dçrng, chinh don Dâng và h tMng chinh trj; chü 
dng thirc hin các mic tieu, nhim vi giài pháp cii the cüa các ngành, dja 
phuong, kjp thOi üng phó vói nhirng khó khän, thách thüc. 
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- Chi dto phông Van hóa - Thông tin thành ph cung cp thông tin cho 
các co'quan báo chI ye các sir kin dôi ngoi, các hoat dng ngoi giao, hçp 
tác quôc tê quan tr9ng lien quan den phát triên kinh te - xã hi cüa thành ph& 

- Uy ban MTTQ Vit Nam thành ph6 Yen Bái và các t chüc chInh trj - 
xã hi cüa thành phô tiep tiic nâng cao chat luçing, hiu qua hoat dng giám 
sat, phát huy vai trô giám sat cUa Nhân dan; gop phân phát trin kinh t - xã 
hi, xây drng Dâng, ngän chn, day lüi tInh trng suy thoái, "tçc din bien", "tv 
chuyên hoá" trong ni b, dâu tranh phông, chng tham nhUng, lang phi, tiêu 
crc. Day manh  các hoat dng tuyên truyên, th?c hin tot cOng tác dan 4n, 4n 
dng doàn yien, hi yien, Nhân dan yà các doanh nghip phát huy tinh thn 
yêu nuâc, chi tir 1irc tr cung, huâng rng các phong trào thi dua lao dng, 
san xuât; tham gia dóng gop phân xây dirng dat nuâc, ho trç các hot dng 
phOng, chông djch bnh COVID- 19, phOng, chông bâo lii và trien khai cong 
tác an sinh xã hi hrnng ye dôi tuçing chinh sách, nguii nghèo, lao dng mat 
vic lam, gop phân on djnh di song Nhân dan. 

3. Phông Van hóa - Thông tin thành phô 
- Tang cu?ing quán l Nhà nuc di yth hot dng thông tin, truyn thông; 

chü dng chi dao  thông tin, tuyên truyen y  các ket lun, quy djnh cüa Hi nghj 
Trung ucing 4 khóa XIII, các nghj quyet cUa Quôc hi khoá XV, các van ban 
chi dao  cüa Chinh phU, dam bâo dung djnh hixâng. 

- Theo dOi, kim tra, kien quyt xü l nghiem các hành yi vi phm, dim 
thông tin không di'ing djnh huâng, dang tài, phO bien thông tin, quan diem sai 
trái, xuyen tc y  cong tác xay dung, chinh don Dang yà h thông chInh trj, 
tInh hInh kinh t - xã hi cUa dat nithc, cüa tinh, thành phO nhäm chOng phá 
Dâng, Nhà nuâc và che d. 

- Chi dao,  hixcng dn t chüc tht các hoit dng tuyen truyn, c dng trirc 
quan, nht l tren panO, áp phich, bang din tir, tranh ânh y  các hot dng yän 
hóa, van ngh, th diic - the thao. 

4. Trung tam Truyn thông và Van hóa thành phô, Trang Thông tin 
din tir thành phI, Ban tin Bang b thành phô 

- Barn sat sir chi dao, huó'ng dn cüa Ban Tuyen giáo math Uy, thông tin, 
tuyen tmyn y tInh hInh phát trin kinh t - xã hi, ngan sách Nhà nuâc näm 2021 
và phuo'ng hir&ig, nhim vii nàm 2022; k hoach tài chinh - ngãn hang 03 näm 
(2022 - 2024); chü truong lüi thñ dim thirc hin cai cách chinh sách tiên krong 
theo Nghj quyt s 27-NQ/TW; phông, chng djch COVID -19; day rnnh xay 
drng, chinh dn Bang, bao dam yeu cau ye an toàn thông tin, bi mt quOc gia. 

- Nang cao cht lugng các chuyên trang, chuyên mic tuyên truyên ye chü 
truong, dung li cüa Bang, chinh sách, pháp lust cüa Nhà nuc, ket lun, quy 
drnhcuaHiIigh1tung uong 4 khoa XIII, tao bau-khong khi lac quan, tin 
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trning trong Nhân dan v sir phát trin cüa dt nuâc, cUa tinh, thành ph trong 
tháng cuôi näm 2021 Va näm 2022. 

- Thrc hin nghiêm ch d kim duyt, bào mt thông tin, không d xày 
ra sai sot; vic däng tài thông tin tuyên truyên can can cir vào nguôn thông tin, 
tu lieu chInh thông do các cci quan có thâm quyên cung cap, phát hành. 

- Chü tr9ng dy mnh tuyên truyn các phong trào thi dua yêu nuâc, biu 
ducing kjp thai nhüng diên hInh, nhân to mói, guo'ng ngui tOt, vic tot trén 
các linh vxc cüa dôi song xã hi, d.c bit là nhüng sang tio trong lao dng, 
san xuât; phOng, chông djch bnh, chuyên dOi so, câi each hành chInh, tháo gc 
các diem nghën, khai thông nguôn lrc cho phát triên; dâu tranh, phãn bác các 
thông tin, quan diem sai trái, xuyên ttc, chông phá Dâng, Nhà nuóc. 

5. Các chi, dãng bi trrc thuc 

- T chirc quán trit, h9c tap, tuyên truyn, trin khai thçrc hin các kt 
lun, quy djnh cUa Hi nghj Trung ucmg 4 khoá XIII bang hInh thüc phü hgp, 
dam bão thiêt thrc, hiu qua, th%rc hin nghiem các bin pháp phOng, chông 
djch bnh COVID-19. 

- Phát huy vai trO cüa B phn chi dio thirc hin Nghj quy& 35 ca sO'; 
thung xuyên näm bat, phán ánh tInh hInh tu tuO'ng can b, dâng vien và Nhân 
dan truó'c các van dê CO tinh phüc tap,  nhy cam lien quan den phát triên kinh 
tê - xa hi; phOng, chOng djch bnh COVID-19; xây dçrng, chinh dOn Dâng và 
h thông chInh trj; dâu tranh phOng, chOng tham nhUng, lang phi, tiêu crc; xir 
l can b, dângviên suy thoái v tu tuâng chInh trj, dao due, 1i sng, biu 
hin "tr dien bien", "tçr chuyen hoa" trong ni b. 

- Chi dao cong tac tuyen truyn, 4n dng can b, dàng vien, Nhân dan 
tang cuing theo dOi, chia sé tin bài chInh thông tir các trang cUa Trung uGng, 
tinh, thành phO; tuyen truyen ket qua Hi nghj lan thu tu Ban Chap hành Trung 
uong Dáng khóa XIII gän vâi các phong trào thi dua phat huy sue manh  toàn 
dan quyet tam xay dirng thành phO Yen Bai trO' thành dO thj loai II - dO thj 
"Xanh, hài hOa, bàn sac và hanh  phüc" vào nam 2022, thiet thirc chào müng 
k nim 20 nam Ngày thành 1p thành phO Yen Bài (11/01/2002 - 11/01/2022). 

Vic trin khai cong tac tuyen truyn kt qua Hi nghj Trung uong 4 khoá 
XIII là nhim vi chInh trj quan tr9ng, Thành üy yeu câu cac chi, dàng b trrc 
thuc, co quan, don vj nghiem tue th%rc hin, bào dam chit luçing, hiu qua.!. 

Noi nhân: T/M BAN THIJ'ONG VU 
- Thuôiig trrc Thành ÜY, P a Bi THU THUONG TRIJC 
- TT HDND - UBND thành phô, 
- MTTQ và cac doàn the TP, 
- Phông Van hóa - Thông tin, TT Truyên thông vài( 
Van hóa, Trang thông tin din tir thành phô, - TI! 
-BàntinDãngbthànhph, \  yj 
- Các chi, dãng b trrc thuc, 
- Liru BTG, VT/TU. .13O Van Nghj 
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