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KE HOACH 
Thirc hin Kt 1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành 
Trung irong Bang khóa XLII v dy minh xây dijng, chInh don Bang 

và h thng chInh tr; kiên quyêt ngän chin, day 1iii, xtr 1 can b, 
däng viên suy thoái v tir tur&ng chInh trj, dio dIrc 1i song, 

biêu hin "tir din bin", "t*r chuyên hóa" 

Thc hin K hoch s 52-KHITU, ngày 27/12/202 1 cüa Tinh üy Yen 
Bái ye thc hin Kêt lun so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành 
Trung ucing Bang khóa XIII v d.y manh  xây ding, chinh din Bang và h 
thông chInh trj; kiên quyét ngän ehn, dy lüi, xir l can b, dãng viên suy 
thoái v tu ti.thng chInh trj, do dirc li sng, biu hin "tr din bin", "tir 
chuyn hóa" (sau day gi tat là K hoach s 52-KH!TU), Ban Thu&ng vi 
Thành ñy ban hành Kê hoch triên khai thic hin, ci1 the nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

Quán trit, trin khai thirc hin nghiem tüc, hiu qua Kt lun s 21-
KL/TW cüa Ban Chip hành Trung ucing và K hotch s6 52-KL/TU cüa 
Ban Thithng v1i Tinh Uy nh&m tip tiic nâng cao hcin nüa nh.n thirc, trách 
nhim cüacác cap ui', to chirc dãng, can b, dáng viên, to sir chuyên biên rO 
net trong cOng tác xây dirng, chinh dn Bang và h thng chInh trj trong toàn 
Bang b thành ph; gop phân phát huy truyn tMng doàn két, nâng cao näng 
krc lãnh dao, scrc chin dâu cüa các c.p üy, t chirc dàng; xây dirng h thông 
chInh trj trong sach,  vüng  manh;  báo dam thirc hin th.ng lçii toàn din các 
nhim vi,i xây drng do thj, phát trin kinh t - xä hi, bào dam quc phông - 
an ninh, xây dijng Bang và h thng chInh trj, tang cuäng cUng Co niêm tin 
cüa can b, dàng vien và Nhân dan dôi vói sij lânh dao  cüa Bang, sir quàn l, 
chi dao,  diêu hành cüa chinh quyn tr thành ph dn cci si. 

A A 2. Yen cau 
- Các cap üy, to chüc dàng trong toàn Bang b thành phô can tp 

trung lãnh dto, chi do th ch(rc thirc hin quyt 1it, thuing xuyen, lien tiic 
các nhim v11, giài pháp ye xây dirng, chinh dén Bang và h thông chInh trj; 
cüng vói ngän chn dy lñi, phái chü dng tin cOng manh  me, kiên quyt 
d.0 tranh, xCr 1 nghiêm các biu hin suy thoái, tiêu crc, "tr din biên", "tr 
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chuyn hóa"; phãi kt hgp hài hàa giüa "xây" và "ehng", trong do "xây" là 
nhiém vu CG bàn, chin lirnc, lâu dài; "chng" là nhim v1 quan tr9ng, cap 
bach, thung xuyên, là bithc dt phá mói, cp d cao han, cuàng d và mirc 
d quyt 1it han, thai d xir l nghiêm khc han dugc nêu trong Kêt 1un so 
21-KL/TW cüa Ban Chp hành Trung uang và Kê hoich so 52-KL/TU cüa 
Ban ThuOng vii Tinh üy, bào dam sr lãnh dao  tp trung, thng nhât cüa ban 
ch.p hành, ban thithng vi, thung trirc cp Uy các cap gän vâi dé cao trách 
nhim cüa nguii dirng du, phát huy sfrc mnh cüa cà h thng chInh trj và 
Nhân dan di vâi cong tác xây di.rng, chinh dn Dàng và h thng chInh trj. 

- Xác djnh rO trách nhim, nhim vi,i cüa các cp Uy dàng, ca quan, 
dan vj tir thành ph dn ca si trong trin khai thrc hin Kt 1un s 21-
KL/TW cüa Ban Chp hành Trung uang và K hoch s 52-KL/TU cña 
Ban Thithng vii Tinh üy. Qua trmnh thirc hin phâi bão dam tInh dng b, 
gn vth Chucing trInh hành dng thirc hin Nghj quyt Dii hi XTII cña 
Dàng, Quy djnh s 37-QD/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung 
ucng v nhUng diu dàng viên không duçic lam, Kt lu.n s 01 -KL/TW 
ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj tip tiic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW 
v d.y rntnh h9c tp và lam theo Ui tithng, dao  dirc, phong each Ho ChI 
Minh, nghj quyt dai  hi dãng các c.p nhim k' 2020-2025, các nghj 
quyêt, chi thj, quy ch& quy djnh cüa Ban Chip hành Dãng b thành phô và 
cüa Ban Thu&ng vii Thành üy. 

P . A . A A - Vice to chuc trien khai thire hiçn Ket lun so 21-KL/TW cua Ban 
Chip hành Trung uang và K hoach s 52-KH/TU cüa Ban Thisông vii 
Tinh üy phài kê thira kêt qua, kinh nghim trong cOng tác xây diing, chinh 
dOn Dãng thai gian qua, bão dam thirc chit, hiu qua, tuyt di không ducic 
hInh thi'rc, chiêu l; tng cuing cOng tác kiêm tra, giám sat vic to chirc thirc 
hin và dánh giá kt qua thirc hin KAt 1un s 21-KLITW cUa Ban Chip hành 
Trung uang và K hoch s 52-KHITU cüa Ban Thi.thng vii Tinh üy. 

II. CONG TAC QUAN TRIT VA xA DIJNG KE HOiCH 
THC Hh1N KET LUJN sO 21-KL/TW 

P S A 1. Cap thanh pho: Ban Thuang v Thanh uy ban hanh Ke hoach trien 
khai thrc hin Kt lun s 21-KL/TW cüa Ban Chp hành Trung uang và K 
hoach sO 52-KH/TU cüa Ban ThuO'ng vi1 Tinh üy, dng thñ sao htc Kt 1un 
sO 21 -KL/TW giri cac chi, dàng b ca s dê to ehirc nghiên cüu, quán trit 
(xong truác 15/3/2022). 

P 5 P A 7 A 2. Cap co' So': Can cu Ke hoach nay, cac chi, dang b9 cor sor xay dimg 
kê hoch cii the thirc hin Két lun sO 21-KL/TW cüa Ban Ch.p hành Trung 
i.rang, Ké hoach cUa Ban Thi.thng vii Thành üy trin khai thirc hin dn chi 
b và toàn the dàng viên (xong trwôc 31/3/2022). 
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III. NIIIM \T11 TRQNG TAM 
Các cp u, t chirc dàng, các co quan nhà nrnrc, M.t trn To quc Va 

các to chirc chInh trj - xa hi tp trung lãnh dao,  chi dto thirc hin các nhim 
vi trong tam sau: 

1. Ma dct sinh hott chinh trj sâu rng trong toàn Dáng b thành ph v 
xây dirng, chinh don Dàng và h thông chInh trj theo chi dao,  hzâng dan cüa 
Trung uo'ng. Thirc hin dánh giá vic t chüc hi ngh nghiên ctru, quán trit 
Két li4n so 21-KHITW và kt qua xây dirng k hoach thirc hin cüa các cp 
üy, to chirc dãng, cciquan, dan vj; kjp thyi chi dao,  kim tra, chn chinh 
nhf:tng nai lam chixa tot, dông thôi biu duang, nhân rng nhng nai lam tat, 
dat hiu qua cao ('Izoan thành trong tháng 02/2022). 

2. TAng cu&ng dôi mâi ni dung, phuang thüc và nâng cao chat 1ung 
cOng tác giáo dic chInh trj tu tiing, thrc hin tt mic tiêu các d an, quy 
djnh cüa Ban Thiiông vi Thành üy v tuyên truyn, giáo diic báo v nOn tang 
tu tuâng cüa Dàng, xây dirng vAn hóa, dao  due trong Dâng và h thông chInh 
trj; nâng cao chit hxçing dào tao,  bi duO'ng l lu.n chInh trj, tao s1r chuyên 
bin tIch crc trong nhn tht'rc và hãnh dông cüa can b, dáng viOn, doàn viên, 
hi viên ye tam quan tr9ng cüa nghien ciru, hçc tp l 1u.n chInh trj, dê cao 
trách nhim tr hçc, tr nghiOn c1ru cüa cá nhân, xây dirng chê d hçc tap,  bôi 
duOng l 1u.n chInh trj djnh k5', thu&ng xuyên di vâi can bO länh dao,  quân 
1 (th rc Ii in thwông xuyen). 

3. Thirc hin nghiêm vic tir phê bInh và phê bInh trong sinh hoat 
dáng, g.n vâi vic tu duing, rèn 1uyn, nOu gucmg cüa can b, dãng viên 
theo các quy djnh, huthig dn cüa Trung uang, cüaTinh üy, Thànhüy. Cap 
üy các cap theo thâm quyên xem xét, gçii kiOm diOm dôi vâi các cap üy, to 
chüc dâng, tp th, eá nhán can b lãnh dao,  quán i a nhUng nai có biêu 
hin mt doàn kt; vi pham nguyen tic, quy dlnh  cüa Dáng, chInh sách, 
pháp 1uQt cüa Nhà nuâc; có tInh trng trI tr, biêu hin li Ich nhóm, tham 
nhUng, tiêu circ, suy thoái, "tr din bin", "tir chuyên hoá". Chi dao  kiOm 
dim lam rO trách nhim cüa tp th, cá nhân; kjp thai xây dicng kê hoach 
sua chUa, kh&c phiic han  ch, khuyt dim; tang cuông kiOm tra, giám sat 
vic süa chUa, khc phitc khuyt dim dã chi ra (thyc hin hang nám). 

4. Thirc hin nghiêm vic 1.y phiu tin nhim di vói thành viOn lãnh 
dao c.p u' và can b lãnh dao,  quân 1 trong the ca quan Dáng, Nha nuoc, 
M.t trn To qu& và các doàn thO chInh trj - xä hi theo quy djnh (vao nâm 
thá' 3 cüa nhzim kj9. 

5. Gii vtrng nguyen t&c t chuc va sinh hoat dãng, thirc hin nghiOrn 
nguyen tc tp trung dan chii, d cao tinh chiOn dâu trong sinh hot cap 
us', thuang vii c.p u' và t chüc dâng; khc phiic tInh trng nê nang, né 
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tránh, chü dng ngän ch.n không d mt dan chñ, mt doàn kt, kiên 
quy& chng ehU nghia eá nhân, Co hi, ciic b, lçii Ich nhóm (thyc hin 
thithng xuyen). 

6. T chirc so kt, thng kit, ban hành kjp th?ii các van bàn lien quan 
dn các nOi  dung eüa cong tác can b, to chirc b may và trách nhim ngui 
dung du; cong tác cãi cách hành chInh; kiêm soát quyên hrc và phàng, 
ch6ng tiêu crc trong cong tác can b theo quy djnh. Nghiên ciru C%1 the hóa 
thirc hin có hiu qua Kt 1un s 14-KL/TW ngày 22/9/202 1 cüa B ChInh 
trl v chü trirong khuyn khIch, báo v can b näng dng, sang tao  vi lçii Ich 
chung; tip tic duy trI vic thrc hin chü trirong bô trI chirc danh lãnh dao 
chü chôt xã, phu?ing không phâi là nglxài dja phirong. 

7. Thixông xuyên dy manh  và nâng cao ch.t krçing, hiu qua cOng tác 
phông, chng tham nhf:ing, tiéu circ theo các quy djnh cüa Trung irong và các 
nghj quyt, chi thj cüa Ban Thuäng vii Tinh üy, Thãnh üy; nâng cao chat 
lugng, hiu 1irc, hiu qua hoat dng cüa các Co quan tu pháp. Tp trung phát 
hin xü l nghiêm di vó'i nhüng vI vic tham nhüng, tiêu crc gay that thoát, 
lang phi ngân sách, tài san nhà nixâc, nhüng vn d büc xüc duçc dir lun xã 
hi quan tam; xir l nghiêm các tp the, cá nhân vi phm, khäc phiic hu qua, 
thu hôi tài san that thoát; thirc hin có hiu qua kiêm soát quyên 1irc, phông, 
chông tham nhüng, tiOu circ trong các co quan phông, chng tham nh[ing, tiêu 
circ (thrc hin thu'ông xuyen). 

8. Nâng cao ch.t lucmg, hiu qua hoat dng cüa u ban kim tra các 
cp; thirc hin Co hiu qua K hoach s 96-KHITU ngày 23/11/2021 cüa 
Thành üy v thc hin D an sé 04-DA/TU, ngày 01/9/2021 cUa Ban 
Thu?ng vii Tinh üy v nâng cao cht hrçing, hiu qua cOng tác kim tra, giám 
sat trong Dàng b tinh giai doan 2021 - 2025. Chü trgng cong tác t1 kiêm tra, 
tr giám sat cüa cp us', tO chuc dàng và các to chüc trong h thng chIflh trj; 
tp trung triên khai thirc hin có hiu qua cong tac rà soát cac linh virc quan 
tr9ng, phüc tap, nhy cam dê chii dng phOng ngüa thiêu sot, vi pham, coi 
day là nhim viii thu0ng xuyên, quan tr9ng, là mt trong nhttng bin pháp, 
giài pháp sang tao,  hiu qua cüa Thành phO dê tang cuing k' 1ut, k' cirong 
và chU dng ngãn ngra, phOng chng vi pham, tham nh1ing, tiêu crc; xu l 
nghiém tp th& cá nhân vi phm quy djnh cña Dáng và pháp lust  cüa Nhà 
nixóc (thrc hin thwôngxuyen). 

9. Rà soãt, cii th hóa dy dU, kjp thai chü trucing cUa Dáng, pháp lu.t 
cüa Nlhà nu6c, nht là trong linh virc quãn l quy hoach,  quân 1 dat dai, tài 
chinh ngân sách, can bL. bào dam dng b, thng nh.t, n djnh, khà thi, phü 
hçip vói tInh hInh thirc tin, duçc th'irc hin cong khai, minh bach. 
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10. Tao  si chuyn bin tIch circ, nâng cao hiu 1rc, hiu qua hoat dng 

cüa các ca quan nhà rnróc. Tiêp tiic dôi mói ni dung, phiiang thüc, nâng cao 
chat luqng, hiu qua hoat dng cüa Mitt trn T que, các doàn th chInh trj - 
xa hi, các t chirc qu.n chüng theo tinh thn Nghj quyt s 40-NQ/TU ngày 
24/5/2021 cüa Ban Thi.thng vi Tinh üy. Phát huy vai trô giám sat, phân bin 
cüa Mt trn To quôc Vit Nam, eác t chCrc chInh trj - xA hi và Nhân dan 
trong cong tác xây drng, chinh dn Dâng và h thng chInh tn; giám sat vic 
tu duOng, rèn 1uyn dao  dirc, 1i sng và thirc thi nhim viii cüa can b, dàng 
viên ('th rc h in thwông xuyen). 

IV. N1H1M \T1J CUA CAC CAP Uy, TO CH1JC BANG, CAC Ca 
QUAN CO LIEN QUAN 

(Co biu phán cong nhim vy kern theo) 
V. TO CH1'C THIC HIN 
1. Các dng chI Uy viên Ban Thizng vii Thành üy, Uy viên Ban Chp 

hãnh Dáng b thành ph duçic phãn cong phi trách các cp üy, dja phuang 
chi dao,  dOn dc, kim tra vic thire hin K hoach nay dan vj ducic phân 
cOng. 

2. Các chi, dâng bô ca s& truc thuôc Thành 'Ciy t.p trung nghiên ciru, ci,i 
the hoá nhim vi trçng tam trong K hoach cUa Ban Thunig vii Thành 'i:iy 
btng các chuang trInh, k hoach phü hçip vOi diu kin thirc tiên; bô sung, 
1ng ghép nhüng ni dung th1rc hin k hoach vào Chuang trInh hành dng 
thirc hin nghj quyt Dai  hi dáng b các cp nhim k' 2020 - 2025 (xong 
tru'ác 31/3/2022). 

Thirc hin téit cOng tác giáo diic chInh tn tix tuâng, tix phê bInh và phê 
binh, các quy djnh ye cOng tác t chüc, can b và quán 1 di ngU can b, bão 
dam nguyen t&c tp trung dan chü và các nguyen tic, quy djnh cüa Dãng, 
phap 1ut cüa Nha mric. Co giãi pháp m?nh  me, c1i the nhäm thrc hin hiu 
qua cong tác du tranh, ngän chn, dy lüi, xir 1 nghiêm can b, dàng viên 
suy thoái v tr ttr&ng chInh trj, dao dirc, Mi séng, biêu hin "tr diên biên", 
"tr chuyn hoá". 

Th1gTC hin nghiêm tüc quy djnh nguM dirng d.0 c.p u, chInh quyên 
các c.p thijc hin tip dan và xü 1 kjp thii, hiu qua nhtng kiên nghj, phan 
f A A A anh, khieu kin cua Nhan dan. 

Thisng xuyên lam t6t cong tác kim tra, giám sat và dánh giá kt qua 
triên khai thrc hin k hoach; kjp thii biu duang, khen thtthng nhung cá 
nhãn, tp th có each lam sang tao,  hiu qua; xir 1 nghiêm cá nhân, to chirc 
suy thoái, "tsr din bin", "tir chuyn hoá", vi pham k' 1ut cUa Dâng và pháp 
luât cüa Nhà nuâc. 
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3. co quan chuyên tráeh tham muu giüp vic Thành Uy, IJy ban 

mt trn T quéc, các doàn th chInh trj - xã hi thành phô có ké hoach quán 
trit, nâng cao nhn thtrc, trách nhim và thrc hin nghiêm Két 1un trong 
can b, dâng viên, cong chirc, viên chirc, doàn viên, hi viên thuc phrn vi 
quán 1. TIch circ thirc hin các giài pháp dâu tranh ngän chn, diây lüi, kiên 
quyt xfr 1 nghiêm vâi nhüng biu hin suy thoái, "tsr diên biên", "tir chuyên 
boa"; thanh tra, kim tra, giám sat, xir 1 nghiêm can b, dàng viên, cong 
chirc, viên chirc vi phim chü truong, nghj quyt cüa Dâng, chInh sách, pháp 
luât cüa Nba ntrcc. 

Tp trung länh dao,  chi dio trin khai thc hin các nhim vii duge 
giao trong K ho?ch cüa Ban Thumg v Thành üy thirc hin Kt 1un s 21-
KL/TW, báo dam miic dIch, yêu cu d ra. 

4. Uy ban Kim tra Thành Uy chü trI, phi hgp vâi Co quan T chCrc - 
Ni vi thành ph& Van phông Cp üy và chInh quyn thành ph và các Co 

quan lien quan, tham muu xay dmg chuong trInh kim tra, giám sat h.ng 
näm cüa Ban Chip hành Dãng b thành ph6 v vic thirc hin Kt 1un s 
21 -KLITW cüa Ban Chp hành Trung wing, K hoach s 52-KH'TU cüa 
Ban Thuing v Tinh üy và Ké hotch cüa Ban ThuOng vii Thành üy v thrc 
hin Kêt 1un s 21 -KL/TW ci:ia Ban Chap hành Trung wing. 

5. Co quan T chirc - Ni vti thành ph chü trI, phi hcip vâi CáC co 
quan chuyên trách tham muu, giüp vic Thành u thuing xuyên theo döi, 
don dOe, kiêm tra, giám sat vic th1rc hin K hoach nay; djnh k' tng hcip 
báo cáo Thuing trirc, Ban Thuô'ng vi Thành u theo quy dinh. 

Yêu câu các cap üy, t chi'rc clang, co quan, don vj nghiêm tüc trin 
khai thirc hiên.I. 

Noi nhân:  
- Thuông trirc Tinh üy (d b/c), 
- Ban To chirc Tinh üy (de b/c), 
- Các die Uy viên BCH Dáng b TP, 
- Các chi, dâng b trrc thuQc Thành us', 

- Các phông, ban, MTTQ, doàn the TP, 
- Liru TC-NV, VT/TU. 
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A NHIThIG N1IIM VJ TIEP TVC  TRIEN KHAI THVC HIN (48 nhim v) 

V cong tác giáo diic chInh trl tir tu'&ng (07 nhim vii) 

Tang ciräng chi do thc hin nghiem tüc, hiu qua Quy djnh s 16-QD/TU ngày 
15/11/202 1 cUa Ban Thix?mg vii Tinh Uy v thrc hin van hóa, dao  dCrc trong Dãng và h 
tMng chInh tn tai  Dãng b tinh Yen Bái. 

Ban Tuyên giáo 
Thânh üy 

Các chi, dãng b Ca s& 
và các ca quan lien quan 

Thu-c hiên 
thwongxuyen 

2 2 

T chCrc thirc hin có hiu qua K hoch s 71-KH/TU ngày 25/6/202 1 cüa Thành üy 
trin khai thc hin D an 03-DA/TU v dy manh  nêtng cao chit luçing cong tác tuyên 
truyn, giáo diic bào v nn tang tu tuâng cüa Dâng, xây dimg van hóa, dao  dCrc trong 
Dâng và h thng chInh trj, du tranh, phán bác các thông tin sai trai, 1un diu xuyên tac 
cüa các th 1irc thu djch trong tInh hInh mâi. 

Ban Tuyên giáo 
Thành üy 

Các chi, dãng bô Ca si 
và các ca quan lien quan 

Thwc hiên 
thu-ông xuyen 

3 3 

Tham mini trin khi thc hin có hiu qua K hoach cüa Ban Thi.r&ng vi Thành üy v 
thrc hin D an so 05-DA/TU, ngày 12/12/202 1 cUa BTV Tinh üy v nâng cao cht 
hrçing dào tao,  bi dirorng  l 1un chinh frj và nghip vi cho can b, dãng viên a so; 

trç)ng tam là di tuqng cap üy viên, bI thu chi b, can b MTTQ, các doàn th chmnh frj - 
xA hi 0 xa, phuing, giai doan 202 1-2025 

Ban Tuyên giáo 
Thành üy 

Các chi, dâng bô ca sâ 
và các Ca quan lien quan 

Thwc hiên 
thu-ông xuyên 

4 4 
Tip tac 

thirc hin Co hiu qua Nghj quyt s 15-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa BCH 
Bang b thành ph v di mOi, nãng cao cht luçmg h9c tip,  quán trit, trin khai thirc 
hin các nghj quyt ci1a Bang, giai doan 2021 - 2025 

Ban Tuyên giao 
Thành üy 

Các chi, dàng b cci sO 
và các ca quan lien quan 

Thwc hiên 
thu-ôiig xuyên 

Xây dirng D an xay drng Trung tam chmnh trj thành ph Yen Bái dat  chu&i mrc I giai 
don 2022-2025 

Trung tam chInh frj 
thành ph 

Các ca quan lien quan Nám 2022 

6 6 

Tham muxu chi dao thirc hiên K hoach s 68-KHITU ngày 2 1/6/2021 cüa Ban Thu&ng vi1 

Thành üy thirc hin Chi thj 06-CT/TU cüa Ban Thi.rOng vii  Tinh i'iy v di mOi, náng cao 
chAt hxçing, hiu qua cong tác tuyên tnuyn ming và hoat dng báo cáo viên cüa các cap 
üy trong tlnh hInh mOi. 

Ban Tuyên giáo 
Thành üy 

Các chi, dãng b ca sO 
và các Ca quan lien quan 

Nám 2022 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi do, hirông 

din, thtrc hin 

Co quan 
phi hçp, t chüc thijc 

hin 

Thôi gian 
thrc hin, 

hoàn thành 

Tip tiic thrc K hoach s 105-KH/TU ngày 31/8/2018 cüa Ban Thuing vi Thanh üy 
thirc hin Chi thj s 23-CT/TW ngày 09/02/2018 cüa Ban BI thu v tiép tiuc d& mâi, 
nâng cao chat luçing, hiu qua hçc tip,  nghiên cfru, vn ding và phát trin chü nghia Mac 
- Lenin, tu tu1ng H ChI Minh trong tInh hinh mài. 

Ban Tuyên giáo 
Thành üy 

Các chi, dàng b co s& 
và các co quan lien quan 

Thtc hin 
thtt&ng xuyen 

V cong tIc t chü'c xiy dipig Bang (15 nhim viii) 

8 1 

Tang cung chi dao  thrc hin hiu qua Chucing trinh hành dng s 21-CTr/TU ngày 
19/6/2021 cUa Thành üy Yen Bái thirc hin Nghj quy& s 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 cüa 
Ban Chp hânh Dàng b tinh khóa XIX, nhim k' 2020-2025 ye "Nâng cao näng he 
lãnh do và sue chin du cüa cp üy, th ch(rc dàng, trc)ng tam là ca UY Cd Sâ và CaP 
trrc tip Ca so giai don 202 1-2025, djnh huOng dn näm 2030"; Nghj quyt s 18- 
NQ/TU, ngày 22/01/202 1 v "Nãng cao chit hrçing sinh hout chi b; tang cumg näng hrc 
lânh dao,  surc chin du cüa t6 chüc dàng và dãng viên, giai don 202 1-2025" 

Ca quan T chCrc - Ni 
vu thành ph 

Các chi, dáng b Ca sâ 
và các cci quan lien quan 

Thtc hin 
rhttông xuyen 

9 2 

Tang ctrôrng don dc, gum sat thi,rc hin nghiêm tic Quy djnh s 10-QD/TU ngày 
22/6/20 18 cüa Ban Thux?ing vi,u Tlnh üy và trách nhim cüa dãng viOn trong vic chip 
hành chê d sinh hoat  dãng và thirc hin nhim vi duxçic chi b phân công; trách nhim 
cüa chi üy, bI thu chi bO trong vic duy trI và nâng cao chit lucing sinh hoat chi b. 

Ca quan T chu'rc - Ni 
vi thành phô 

Các chi, dãng b ca sO 
và các ca quan lien quan 

Thtc hin 
thtthngxuyên 

10 3 
Tip tic thrc hin cO hiu qua Quy djnh s 01-QD/TU, ngày 28/12/2020 cüa Thành üy 
Yen Bái v xây dirng chi b kiu mu trc thuc Dâng b thành ph Yen Bái 

Ca quan T chüc - Ni 
vii thành ph 

Các chi, dàng b ca sO 
vâ các ca quan lien quan 

Thtc hin 
thu-ongxuyên 

11 4 
Kim tra, don c1c thirc hin nghiêm tue Quy djnh s 1 1-QD/TU ngày 22/6/20 18 cüa Ban 
Thu?ng vi,i Tinh üy v tiêu chi dánh giá cht li.rcing sinh hoat chi b trrc thuc dâng üy ca 
sO. 

Ca quan T ehüc - Ni 
vu thành ph 

Các chi, dàng b ca sO 
và các co quan lien quan 

Thwc hin 
thttôngxuyên 

12 5 
Tang cu?ng kim tra, giám sat bào dam thirc hin nghiêm Quy djnh s 08-QD/TU ngày 
30/6/2021 v vic bI thu, phó bI thu, üy 'viên ban thu&ng vi,i, Cp ü viên các Cp dr sinh 
hot vOi chi b khu dan cu và chi b tr%rc thuc dàng üy ca sO. 

Ca quan T chüc - Ni 
vu thành ph 

Các chi, dàng b ca sO 
và các ca quan lien quan 

Thurc hin 
thttôngxuyên 

13 6 
Tip ti,ic tang cuOng chi dao  thc hin Quyt djnh s 278-QD/TU ngày 24/12/2020 cüa 
Thành üy Yen Bai v ban hành Quy ch phãn cOng Cp üy viên; truOng, phó các phOng, 
ban, doàn th cüa thành ph6 tang cu?mg chi do yà tham gia dr sinh hot ti ca sO 

Ca quan T ch(rc - Ni 
vi thành ph 

Các xã, phismg và các 
ca quan lien quan 

Thyc hiên 
t/ntông xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi do, htróng 

dn, thiyc hin 

Co quan 
phi hqp, t chfrc thic 

hin 

Thôi gian 
thtrc hin, 

hoãn thành 

14 7 

Don d& thirc hin t& K hoch s 138-KH/TU ngày 18/4/2019 cüa Ban Thii?mg vi 
Thânh iXy v thrc hin Chi thj s 28-CT/TW ngày 21/01/2019 cüa Ban BI thu ye nãng 
cao cht hrqng kt np dãng viên và rà soát, sang icc &ra nhung dâng viên không cOn dü 
tu cách ra khO.i Dáng g.n vài thc hin Huàng dn s 02-HD/BTCTW ngày 12/4/202 1 
cüa Ban T chüc Trung uang 

Ca quan T chirc - Ni 
vu thành ph 

Các chi, dâng b ca sâ 
vâ các ca quan lien quan 

Thwc hin 
thu-ông xuyen 

15 8 

T6 chCic thirc hin hiu qua D an s6 il-DA/TU, ngày 08/8/20 18 cüa Tinh üy v xây 
durng và tao  ngun di ngü can b ire, can b( n&, can b ngix?ñ dan tc thiu s thuc 
din Ban Thuing vi Tinh Uy quân 15' dn näm 2030, ctjnh huOng dn näm 2035; mt s 
ni dung diu chinh, b sung tai  Nghj quyt s 38-NQ/TU ngày 2 1/4/2021 cüa Tinh ñy 

Co quan T chCrc - Ni 
vi thành ph 

Các chi, clang b ca sâ 
và các Ca quan lien quan 

Thztc hiên 
thttongxuyen 

16 9 
Ti chCrc hin hiu qua Nghj quyt s6 16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thành üy v v 
nâng cao chit hrçing di ngü can b, cong churc, viên chirc h thng chInh trj thành phô, 
giai doan 2021 - 2025. 

Ca quan To chi'rc - NOi 
vu thành ph 

Các chi, clang b Ca si 
và các ca quan lien quan 

Thitc hiên 
thieông xuyên 

17 10 

T chCrc hin hiu qua Nghj quyt s 17-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thànhüy Yen Bái 
v phát huy vai trO cüa di ngu ngu&i hoat dng không chuyên trách thôn, t6 dan ph 
trong tham gia phát trin kinh t - xA hi, gi[ gin an ninh trt tu xây dirng h thng chInh 

fri a ca sa, giai do?n 2021 - 2025 

Ca quan T chüc - Ni 
vi thânh ph 

Các xä, phuthng và các 
ca quan lien quan 

Thtc hin 
thttôngxuyen 

18 11 
Hoàn thin Danh mic vi trI vic lam, ngch cong churc và bàn mO tà VI tn vic lam cüa 
các ca quan chuyên trách tham mini, giCip vic Thành üy; Mt trn T qu6c và các doãn 
th chInh trj xA hi thành ph; các ca quan Kh& Dâng, doàn th thành ph 

Ca quan T chüc - Ni 
vu thành phé 

Các chi, clang b Co sâ 
và các Co quan lien quan 

Thitc hiên 
thwô-ng xuyên 

19 12 
Hoàn thin Danh music vj trI vic lam, chirc danh ngh nghip và bàn mO tã vj trI vic lam 
cüa các don vj sir nghip cong 1p khi Dãng, doãn th. 

Trung tam ChInh frj 
thành ph 

Các ca quan có lien 
quan 

Trong 
näm 2022 

20 13 
Tip tiic frin khai K hoach, chuang trInh lam vic cüa Ban Chi dao  thurc hin Nghj 
quy& s 18-NQ/TW, Nghj quyt s 19-NQ/TW khóa XII giai don 2022-2025 và näm 
2022 

Ca quan T chüc - NOi 
viii thành ph 

Các ca quan lien quan 
Thicc hiên 

thztông xuyen 

21 14 

Chü dng huâng dn, don d& thirc hin nghiêm tüc Quy djnh s 09-QD/TU ngày 
30/6/2021 cüa Ban Thuthng vi Tinh üy v trách nhim nêu gucmg cüa can b, clang viên, 
truâc hêt là 1Jy viên BTV Tinh üy, Uy viên Ban Chap hành Dãng b tinh và can b thuc 
din Ban Thi.thng vi Tinh üy quãn 15' 

Ca quan T chüc - Ni 
vi thãnh ph 

Các chi, clang b ca sa 
và các co quan lien quan 

Thzzc hin 
thw3ng xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi duo, hirthig 

dan, thirc hin 

Co quan 
phi hçrp, t chü'c thirc 

hin 

Thôi gian 
thtrc hin, 

hoàn thành 

22 15 

Tip tic trin khai thrc hin K hoach s6 I 16-KI-I/TU, ngày 30/10/20 18 cüa Thành üy 
Yen Bái thirc hin Nghj quyt s6 26-NQ/TW ngày 19/5/20 18 cüa Ban Chip hành Trung 
uang Dãng khOa XII ye tp trung xây dijng di ngü can b các cap, nhât là cap chiên krcic 
dü phm cht, näng lirc và uy tin, ngang tAm nhim vii. 

Ca quan T chirc - Ni 
viii thành phô 

Các chi, dàng b ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thztc hin 
thwong xuyên 

III V cong tác kim tra, giám sat (06 nhim vti) 

23 1 

Chi dao  thrc hin K hoch s6 96-KHITU, ngày 23/11/202 1 cüa Thãnh üy Yen Bái thc 
hiên D an s 04-DA/TU ngày 0 1/9/2021 cüa Ban Thixng vi Tinh üy v nâng cao chit 
hrqng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat trong Dáng b tlnh Yen Bái giai doin 2021- 
2025. 

Ca quan Kim tra - 
Thanh tra thânh ph 

Các chi, dãng b ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thizc hiên 
thttôngxuyên 

24 2 
Tip tc chi dao  thirc hin có hiu qua K hoach hành dng s 70-KH/TU, ngày 
25/6/202 1 cüa Thành üy Yen Bái ye thirc hin Chi thj st 11-CT/TU, ngày 01/4/2021 cüa 
Tinh üy Yen Bái v tang ctr?ing sr länh clao cüa Dãng di vâi cong tác thanh tra 

Ca quan Kiêm tra - 
Thanh tra thành ph 

Các chi, dãng b co sâ 
và các ca quan lien quan 

Thztc hin 
thwôngxuyen 

25 3 

Trin khai thirc hin có hiu qua Quy ch pMi hçip trong thirc hin nhim vii kim Ira, 
giám sat, thi hânh k 1ut Dãng giCta Uy ban Kim tra Thành üy vâi Uy ban Mt trn T 
quc và các t6 chirc chInh tn - xâ hi thành ph& Thi.thng tlVc  HDND; UBND thành rh& 
Dãng üy Cong an thành ph; Dàng üy Quân sr thành ph trong thirc hin nhim vi kim 
Ira, giám sat và thi hành k lut Dáng. 

Ca quan Kiêm tra - 
Thanh tra thành ph 

Các ban xây dirng dãng 
và các ca quan lien 

quan. 

Thztc hiên 
thwông xuyen 

26 4 

Tang cuông hucng dan, kim Ira, giám sat vic thiic hin Quy djnh s 22-QD/TW, ngày 
28/7/202 1 cüa Ban Chip hành Trung irang Dàng y  cong tác kim tra, giám sat và kS' lust 
cüa Dãng; HixOng d.n s 02-HD/TW ngày 09/12/202 1 cüa Ban BI thu y huâng dn thirc 
hin Quy djnh 22-QD/TW ngày 28/7/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uang và Quy djnh 
s 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 v nhCtng diu dàng yiên khOng thrcic lam; Huàng dn s 
02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 cüa UBKT Trung uang v hi.râng dn thirc hin Quy 
djnh nhCtng diu dàng yiên khOng duçic lam. 

Ca quan Kiêm Ira - 
Thanh Ira thành ph 

Các chi, dãng b ca si 
và các ca quan lien quan 

Thttc hin 
thtthngxuyên 

27 5 

Tp trung kim tra, giám sat can b, dàng viên chip hãnh quy dinh v nhCtng diu dãng 
vien không duçic lam; M chCrc dáng, ngixôi düng dAu, can b chü ch6t d xáy ra tham 
nhüng, tiêu circ; nhCtng nai mat doàn kt ni b, yj phm nguyen tAc, quy djnh cña Dàng, 
nhAt lànguyên tAc tp trung dan chü; nhItng nai có nhiu viii, vic khiu kin, ph(rc tap, 
kéo dài, gay bCrc xüc trong can b, dàng viên yà nhan dan. 

Ca quan Kim tra - 
Thanh tra thành ph 

Các chi, dâng b ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thtc hin 
thttông xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
m*ru, chi dao, hiróng 

din, thrc hin 

Co quan 
phi hçrp, to chfrc thiyc 

hin 

Thôi gian 
thijc hiên, 

hoãn thành 

28 6 

Tham mru giCip Ban Thtrông vi Thành üy quán trit, trin khai (bng hInh thCrc phü hcip) 
và lânh do th chcrc thijc hin nghiOm quy djnh v xcr 1 vi phm k' 1ut cüa Dáng, xü i 
tap th, cá nhãn suy thoái v Ur tuông chInh trj, dao  dcrc, 1i sng, cO biu hin "tir din 
bin", "tr chuyn hoá"; Quy djnh v kim soát quyn 1irc, phông, chng tham nhüng, tiêu 
crc trong cong tác kMm tra, giain sat, thi hành k' lust dãng, thanh tra, kim toán 

C quan Kim tra - 
Thanh tra thãnh ph 

Các chi, dãng b co sâ 
và các c quan lien quan 

Thtc hiên 
thztông xuyen 

IV V cong tác doän th và vn dung qun chüng (04 nhim vy) 

29 1 
Tip tic chi dao  thrc hin có hiu qua CTHD s 26-CTr/TU ngày 30/12/2021 cüa Thãnh 
Uy Yen Bái thçrc hin Nghj quyt s6 66-NQ/TU ngày 10/12/202 1 cüa Ban Thuäng vi 
Tinh üy v tAng cuing sir lãnh dao  cüa DAng di vài cong tác dan vn 

Ban Dan vn 
Thành üy 

Các chi, dâng b ci sâ Thtchiên 
thztông xuyen 

30 2 

Tip tic chi dao  thc hin Nghj quyt si 26-NQ/TU, ngAy 19/4/2018 cüa Ban Chp hành 
Dang b thành ph Yen Bái khóa XIX v "TAng cix?mg sr lãnh dao  cüa DAng di vài 
cong tác dan vn trong giAi phóng mt bang, xây drng nông thôn mài vã thc hin np 
sng vAn hóa, van minh do thj giai doan  2018 -2020, djnh hiiàng dn nAm 2025" 

Ban Dan vn 
Thành üy 

Các chi, dAng b ca sâ Thztc hiên 
thttong xuyên 

31 3 
Tip tic chi dao  thirc hin Chi thj s6 09-CT/TU ngày 31/3/2021 cüa Ban Thu?ing vii Tinh 
üy v tAng cu?sng sir lAnh ctao cüa DAng di vài cong tác tin ngtrng, tOn giáo giai don 
2021-2025 

Ban Dan vn 
Thành üy 

Các chi, dAng b cci sâ 
và các ca quan lien quan 

Thzcc hiên 
thw&ng xuyen 

32 4 

Chi dao  thc hin Chuang trinh hành dng s 22-CTr/TU, ngày 21/6/2021 cüa ThAnh üy 
Yen Bái thrc hin Nghj quy& s 40-NQ/TU ngày 24/5/202 1 cüa Ban Thuông vi Tinh '' 
v nAng cao nAng lijc, hiu qua hot dng cüa Mt trn T qu& và các doàn th chInh trj 
xA hi các cp tinh Yen Bai, giai don 202 1-2025. 

Uy ban MTTQ, các 
doàn th chInh trj - xA 

hi TP 

Các chi, dAng b ca si 
và cac co quan lien quan 

Thztc hiên 
thitôngxuyen 

V V cOng tic Ni vy, Ni chInh, Quc phông - An ninh (04 nhim vy) 

33 1 
T ch(rc thc hin hiu qua Chi thj s 14-CT/TU ngày 28/12/202 1 cüa Ban Thuông vi 
ThAnh üy v nâng cao cht hrqng và hiu qua hot dng cüa Hi dng nhAn dan các cp 
thành ph Yen Bái 

Thirông trrc HDND 
thành ph 

HDND các xA, phi.r&ng Thu-c hin 
thu-ông xuyen 

34 2 
Tham mini thrc hin t& Chi thj s 06-CT/lU ngày 26/4/202 1 cüa Ban Thir?ng vi ThAnh 
üy v tang ciring si IAnhdo cüa DAng di vOi cOng tc phông, chng tham nhUng giai 
do?n 202 1-2025 

Khôi cac ca quan ni 
chInh 

Các chi, dAng b cc so 
và các co quan lien quan 

Thu-c hin 
thwàng xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mr11, chi do, htróng 

dan, thrc hin 

Co quan 
phôi hçrp, t chfrc thirc 

hin 

Thôi gian 
thtrc hin, 

hoàn thành 

35 3 
Tip ti1c thrc hin nghiêm tUc, hiu qua Nghj quy& s6 123-NQ/TU ngày 11/11/20 19 cüa 
Tinh üy v bão v an ninh qu& gia trên dja bàn tinh Yen Bái; D an tang ctr&ng gif1 gin 
an ninh, trt tr giai do?n 202 1-2025, báo dam cuc sngb1nh yen cho nhãn dan 

Dãng üy 
Cong an thành ph 

Các chi, dãng b ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thu-c hiên 
thu-ông xuyen 

36 

Tip tic thirc hin nghiêm tüc, hiu qua K hoch hà.nh dng s 67-KHITU, ngày 
21/6/202 1 cüa Thành üy Yen Bái v thc hin Nghj quyt s 24-NQ/TU ngày 20/01/2021 
cüa Tinh üy v cong tác bão dam quc phông - an ninh trén dja bàn tinh Yen Bái giai 
do.n 202 1-2025 

Dàng Uy 
Quãn sr thành ph 

Các chi, dàng b Ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thu-c hiên 
thzthng xuyen 

VI V cong tác phát trin kinh t - xa hi (13 nhim viii) 

37 1 

Trin khai thirc hin Co hiu qua k ho?ch phát trin kinh t-xA hi 5 näm 202 1-2025, k 
hoch phát trin kinh t-xã hi h.ng näm theo Nghj quy& Dii hi Dãng b tinh l.n thCr 
XX bào darn mic tiCu phát triên kinh tê - xã hi nhanh, ben vfrng theo htrâng "Xanh, hài 
hôa, ban sac và hanh phzc"; phát huy giá trj van hóa, xây dirng con ngu?ñ Yen Bái "than 
thin, nhân ái, doàn kt, sang tao, hi nhp" thc hin t& các bin pháp thIch Crng an 
toãn, linh hoat, kim soát hiu qua djch bnh Covid-19. 

CJy ban nhân dan thãnh 
ph 

Các chi, dàng b co sâ 
và các cci quan lien quan 

Thu-c hiên 
thwông xuyen 

38 2 
T chCrc trin khai thc hin t6t các Nghj quyt cüa Hi dông nhân dan thành ph khOa 
XXI nhim kS'  202 1-2026 

Hi dng nhân dan 
thành phô 

Các chi, dàng b Ca sâ 
và các ca quan lien quan 

Thu-c hiên 
thithngxuyen 

39 3 

Tp trung xây dmg nn hành chInh nhà nuâc phic vii nhân dan, dan chü, pháp quyn, 
chuyên nghip, hin dai,  trong  sach,  vUng  manh.  Chü trQng xây drng di ngü can b, 
cong chCrc, viên chIrc cO dü phm cht, nàng lijc, uy tin phiic vi nhãn dan. Thuing xuyên 
kim tra, thanh tra vic th,rc thi dao  dCrc, van hOa cong vi cüa di ngü cong chii'rc, viên 
chirc, nht là nhUng lTnh vrc lien quan dn quyn lçii hcip pháp, chInh clang cüa than dan. 
Kjp thii phát hin, xcr l nghiêm biu hin tham nhüng, tiêu circ, nhüng nhiu, suy thoái 

tu tuàng chInh trj, do d(rc, 1i sang, "tr din bin", "tir chuyn hóa", vi pharn pháp 
lut. Duy trI dánh giá và cOng b6 hang nãm các chi s cài cách hành chInh, sIr hài lông 
cüa nguii dan, doanh nghip d& vài các ca quan, don vl. 

Uy ban nhân dan thành 
ph 

Các chi, clang b Co sâ 
và các ca quan lien quan 

Thuv hiên 
thu-&ng xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi dio, htróng 

dn, thiyc hiên 

Co quan 
phôi hçrp, t chfrc thrc 

hin 

Thôi gian 
thirc hin, 

hoàn thành 

40 

Tip tic chi dao  thirc hin có hiu qua K hoch hành dng s 66-KI-1/TU, ngày 
16/6/2021 cüa Thãnh ñy thrc hin Nghj quyt s 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Tinh 
iy v phat trin ngành nông nghip theo hi.ràng nãng cao chit luçing, hiu qua, giá trj gia 

tang gän vài xay dirng nông thôn mài bn vUng tinh Yen Bái, giai do?n 202 1-2025. Triên 
khai thirc hin Nghj quy& cüa Thành üy v phát trin cong nghip theo huàng bn vf1ng, 
than thin vâi mOi tnring, giai don 202 1-2025, djnh huóng dn näm 2030 

Uy ban nhãn dan thành 
ph 

Các chi, dãng b ca si 
và các co quan lien quan 

Thirc hiên 
thu-ongxuyen 

41 5 
Chi dao  thrc hin Chirong trinh hành dng s 16-CTr/TU ngày 16/6/202 1 cüa Thãnh üy 
Yen Bái thijc hin Nghj quy& s 23-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Tinh u' v xây dirng 
va phát trin thành ph Yen Bái, giai doan 2021 - 2030 

Uy ban nhân dan thành 
ph 

Các chi, dáng b Co si 
và các co quan lien quan 

Thwc hiên 
thw&ng xuyen 

42 6 

Thirc hin có hiu qua Chuxrng trinh hânh dng s 15-CTr/TU ngày 16/6/202 1 cüa Thành 
üyYên Bái thirc hin Nghj quyt s 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy ye phát 
trien ngun nhân lirc tinh Yen Bái giai do?n 202 1-2025; D an phát trin ngun nhân l%rc 
cht luvng cao thành ph Yen Bái giai don 2021 - 2025 

Uy ban nhân dan thành 
ph 

Các chi, dãng b co sâ 
và các co quan lien quan 

Thu-c hiên 
thzthng xuyen 

43 7 
Thirc hin có hiu qua Chrnmg trinh hành dng s 17-CTr/TU ngày 16/6/202 1 cüa Thành 
üy th%rc hin Nghj quyt s6 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Tinh u' v mt s nhim 
vi, giài pháp nâng cao chit luqng giáo diic và dào tao  giai doan 202 1-2025 

Uy ban nhân dan thành 
ph 

Các chi, dãng b cci so 
và các co quan lien quan 

Thwc hin 
t/utông xuyen 

44 8 
Thirc hin có hiu qua Chucrng trinh hành dng s 17-CTr/TU ngày 18/6/202 1 cüa Thânh 
üyYên Bái thc hin Nghj quy& s 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 cüa Tinh üy v phát 
triên du ljch tinh Yen Bái giai doan  202 1-2025, djnh huOng dn nam 2030. 

Uy ban nhan dan thành 
ph 

Các chi, dáng b co sO 
và các co quan lien quan 

Thtc hin 
thtthng xuyen 

Th%rc hin cO hiu qua Chuong trinh hành dng s 19-CTr/TU ngày 19/6/2021 cña Thãnh 
üyYên Bái thrc hin Nghj quy& s 29-NQ/TU ngày 24/02/202 1 cUa Tinh üy v phát 
triên cong nghip tinh Yen Bái theo huOng bn vihig, hiu qua và than thin vOi mOi 
tru&ng giai doan 202 1-2025. 

(Jy ban nhân d thành 
ph 

Các chi, dáng bô co sO 
và các co quan lien quan 

Thu-c hiên 
thzzông xuyen 

46 10 
Thrc hin có hiu qua Chuong trinh hành dng s 20-CTr/TU ngày 19/6/2021 cüa Thành 
UyYên Bái .thirc hin Nghj quyt s 30-NQ/TU ngày 24/02/202 1 cüa Tinh üy v phát 
trien ngành djch viii tinh Yen Bái giai don 202 1-2025. 

Uy ban nhân d thãnh 
ph 

Các chi, dãng b CO SO 
và CáC Co quan lien quan 

Thu-c hin 
thu-ông xuyen 

47 11 
Thirc hin cO hiu qua Nghj quy& s 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 cüa Ban Thixing vi1 

Tinh ñy v tang cithng nAng hrc länh dao  cüa Dàng trong cOng tác quãn 1 tâi nguyen dt 
dai, nuOc, khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái giai doan  202 1-2025. 

Uy ban nhân dan thành 
ph 

Các chi, dãng b co sO 
và cac o quan lien quan 

Thtc hiên 
thu-&ng xuyen 
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STT Ni dung 
Co quan chü trl tham 
mtru, chi dio, htrôrng 

dan, thiyc hin 

Co quan 
phi hçrp, t chfrc thuc 

hin 

Thai gian 
thyc hin, 

hoàn thành 

48 12 
Thc hin có hiu qua K hoch hành dng s 105-KH/TU ngày 3 1/12/2021 cüa Thành 
üy thrc hin Nghj quyt S6 51-NQ/TU ngày 22/7/202 1 cüa Tlnh üy v chuy6n d6i s6 tinh 
Yen Bái giai don 202 1-2025, djnh huàng dn näm 2030. 

Uy ban nhân dan thành 
ph6 

Các chi, dáng b ca sâ 
và các c quan lien quan 

Thzc hin 
thzthng xuyên 

49 13 
Thirc hin có hiu qua Chuxing trInh hành dng cüa Thành üy thirc hin Nghj quy6t s6 62 
NQ/TU ngày 26/10/2021 cüa Tinh üy v nâng cao chit hrcing bão v và chäm soc src 
khóe nhãn dan giai don 202 1-2025, djnh hxOng dn näm 2030. 

Uy ban nhân dan thành 
ph6 

Các chi, dáng b ca so 
và các ca quan lien quan 

Thrc hin 
thzeông xuyen 

B CAC NHLM VTJ BO SUNG MO! (34 nhim vu) 

V cong tác giáo disc chInh trj tir tiröng (06 nhim vy) 

50 1 

Tham mini cho Ban Thir&ng vi Thành üy hux9ng dan, theo dOi, dánh giá vic t6 chCrc hi 
nghj nghiên ctru, quán trit Két Iu.n s6 21-KL/'IW và Kê hoch so 52-KH/TU, ngày 
27/12/202 1 cüa Tinh Uy Yen Bái và Ké hoach nay báo cáo Ban Thix&ng vi Thành üy theo 
quy djnh. 

Ban Tuyên giáo Thãnh 
üy 

Các chi, dáng b ca sO 
và các cci quan lien quan 

Xong trong 
tháng 03/2022 

51 2 

Tham mini cong tác kim tra, giám sat, don d6c vic thrc hin Chi thj s6 05-CT/TW theo 
K6 hoch s6 95-KH/TU ngày 09/11/202 1 cüa Ban Thir&ng vii Thành üy thc hin Kt 
1un s6 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v ti6p tic thijc hin Chi thj s6 05- 
CT/TW v dy mnh hçc tp và lam theo ttr tuOng, do dCrc, phong cách I-Is ChI Minh 
giai do?n 2021 - 2025. 

Ban Tuyên giáo Thành 
üy 

Các chi, dáng b cci sO 
Va các Ca quan lien quan 

Thitc hiên 
t/nthng xuyen 

52 3 
Kjp thai tham mini thirc hin quy djnh v ch d h9c tap,  bôi during l lun chInh trj theo 
quy djnh cüa Trung uxing. 

Ban Tuyên giáo Thãnh 
üy 

Trung tam chInh tn 
thành ph6; các chi, clang 
b ca sO và các co quan 

lien quan 

Thtc hiên k/il 
có van ban c/i 
dçzo cza Trung 
uvng, cza tinh 

53 4 

Chi dao  các ca quan thông tin tuyên truyn ciia thành ph6 và co sO tang cuang cOng tác 
tuyên truyn ni dung Kt lu.n và kt qua thrc hin; mO chuyên mic trao d6i, gop kin 
xây drng Dâng và h th6ng chInh tn; phát hin, giOi thiu các din hinh, cách lam hay 
trong cong tác xây drng, chinh d6n Dang và h th6ng chInh tn; phê phán nhung hành vi 
tham nhCing, tiêu crc; kjp thai thông tin kt qua xir l can b, clang viCn vi phim k lust 
clang, vi pham pháp lut Nha nuOc, suy thoái v tu tirOng chInh trj, dao  d(rc, 16i s6ng, biu 
hin "t%r din bin", "tsr chuyn hoá" theo quy djnh. 

Ban Tuyên giáo Thành 
uy 

Trung tam sir nghip 
truyn thông và van hóa 

TP; các xã, phir&ng 

Thztc hiçn 
thwông xuyen 
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STT Ni dung 
CoquanchütrItham 
mini, chi duo, hir&ng 

din, thirc hin 

Coquan 
phôi hçrp, t chfrc thirc 

hin 

Thôigian 
thtrc hin, 

hoãn thãnh 

54 5 

Tham muu chi do thrc hin nghiêm K& 1un s 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 cüa Ban 
BI thu v tang cu?ng chi do, quàn 1, phát huy vai trô cüa báo chI, xut bàn trong vic 
ngan chn, dy lüi sr suy thoái v tu tithng chInh tn, dao  dCrc, loi song, tr din bin", 
"tr chuyn hoá" trong ni b; tham mini sa kt 5 näm thc hin K& 1un s 23-KL/TW, 
ngày 22/11/2017 cüa Ban BI thu 

Ban Tuyên giáo Thành 
Trung tam sir nghip 

truyn thông và van hóa 
TP; các xã, phtr?mg 

Theo icE hoach 
cza Trung 

umg, cia tinh 

55 6 

Chü dng d xut các giãi pháp nâng cao chit hrcing, hiu qua hot dng cüa Ban Chi dao 
35 cüa thành ph báo dam thc hin nghiêm tüc, hiu qua Nghj quyt s6 35-NQ/TW, 
ngày 22/10/20 18 cüa B) ChInh frj v tang cung bâo v nn tang tu tu1ng cüa Dãng, dâu 
tranh phàn bác các quan dim sai trái, thii djch trong tInh hInh mài; tham mini sa k& 5 
nAm thirc hin Nglij quyk s6 35-NQ/TW cüa B ChInh trj. 

Ban Tuyên giáo Thành 
üy 

Trung tam sv nghip 
truyn thông và van hóa 
TP; các chi, Clang b cci 

sâ 

Thztc hiên 
thwongxuyên 

và theo ke' 
hoqch chi dao 

cza Trung 
Wang, cüa tinh 

II V cong tác t chfrc xãy drng Bang (7 nhim viii) 

56 1 

Tham muu sa kit, t6ng kit, ban hành các van bàn cüa Dàng lien quan dn cong tác can 
bi: Dào t?o,  bi duông 1 lun chInh tn; dánh giá, quy hoch, luân chuyn, b nhim can 
b và giâi thiu can b lrng ci'r; bão v chInh trj ni b; min nhim, tir ch(rc; phân cp 
quàn 1 can b. 

Ca quan T chCrc - Ni 
vii thành ph 

Các chi, Clang b ca sâ; 
các ca quan lien quan 

Thitc hin 
thztông xuyên 

57 2 
Tham mini, bão cáo dánh giá kt qua thirc hin va mt s mô hInh thI dim theo Nghj 
quyêt s 18-NQ/TW, ngày 25/10/20 17 cüa Ban Chip hành Trung uang Dàng khoá XII. 

Ca quan T chCrc - Ni 
vi thành ph 

Các chi, Clang b ca sâ; 
các ca quan lien quan 

Theo ki hoach 
cza Trung 

itong, cáa tinh 

58 3 

Chü frI, phi hçip vài cac ca quan lien quan tham mu cho BTV Thành üy so k& 05 nám 
thuc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cüa Ban Chip hành Trung uang 
Dâng khoá XII v tip tiic di mth h thing th chCrc và quàn 1, nãng cao chAt luqng và 
hiu qua hoat dng cüa các Clan vj sir nghip cong lap 

Co quan T chtrc - Ni 
vi thành ph 

Các chi, Clang b ca sâ; 
cac co quan lien quan 

Theo kE hoach 
cza Trung 

Wang, cza tinh 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mu'u, chi duo, htróng 

dan, thrc hin 

Co quan 
phi hqp, t chfrc thyc 

hin 

Thôi gian 
thirc hin, 

hoàn thãnh 

59 4 
Tham mini, báo cáo kêt qua thrc hin Quy djnh s 205-QD/TW, ngày 23/9/20 19 cüa B 
ChInh trj v vic kim soát quyn lc trong cong c can b và chng chy chüc, chy 
quyen. 

Co quan T chüc - Ni 
vlj thành ph6 

Các chi, dáng b co sâ; 
các co quan lien quan 

Theo kl hoqch 
cza Trung 

uvng, cza tinh 

60 5 

Tham mini cho Ban Thu&ng vi Tinh üy thirc hin t& vic kim dim, dánh giá, xp loai 
cht hrçing hang nAm di vâi t chic dáng, dang viên và tp th& cá nhân can b lânh do, 
quàn 1 các cp; ni dung gcri kim dim hang näm diii vâi t chCrc, cá nhãn có lien 
quan theo thm quyn; dánh giá k& qua thijc hin trách nhim nêu gucrng cüa can b, 
dãng viên, truOc h& là Uy viên Ban Thii&ng vi Thành üy, Uy viên Ban Chip hành Dãng 
bO thành ph và can b thuc din Ban Thuing vi Thành üy quán l. 

Co quan T chCrc - Ni 
vii thành ph 

Các chi, dãng b co so; 
các phông, ban, Co quan, 

don vj 

Thu-c hin 
zhu-ông xuyen 

61 6 
Chü tn nghiên cCru, tham mini thtrc hin thi dim chñ tnrong mth v cong tic th chic bO 
may, can b theo quy djnh, hithng d.n cüa Trung irong, cüa tinh 

Co quan T chCrc - Ni 
vii thành ph 

Các co quan có lien 
quan 

Thu-c hiên khi 
có van ban chi 
dgo cüa Trung 
wong, cáa tinh 

62 7 

Nghién cCru, tham mini hra chçn, trQng dicing, b trI, sp xp can b; quy djnh v tham 
quyn, trách nhim cia ngixri dCmg dau các co quan, t chCrc trong cOng tác t chCic, can 
b và quán l can b; th.m quyên cüa ngirôi drng du trong vic tm dInh chi cOng taC 
di vOi can b cp dirOi trong tnràng hcrp can thit hoc khi có dAu hiu vi phm pháp 
lut nghiêm trc)ng. 

Co quan To chirc - Ni 
vu thành ph 

Các co quan có lien 
quan 

Thu-c hiên khi 
có van ban chi 
dqo cza Trung 
u-ong, cüa finh 

III V cong tIc kiêm tra, gum sat (04 nhim vu) 

63 1 

Tham mini t chüc thirc hin dam bào quy djnh lien quan dn vic bào v ngtri to cáo 
theo dung tinh than Chi thj s6 27-CT/lW. ngày 10/01/20 19 cüa B ChInh trj v.tang 
cirrng sr lãnh dto cüa Dàng di vOl cong tác bão v ngiri phát hin, t giác, ngiri dAu 
tranh chng tham nhUng, lang phi, tieu crc. 

Co quan Kim tra - 
Thanh tra thành ph 

Các co quan có lien 
quan 

Thyv hiên khi 
có van ban 
cüa Trung 

itong, cáa tinh 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi do, hiróng 

dn, thijc hin 

Co quan 
phi hqp, t chuc thurc 

hin 

Thoi gian 
thirc hiên, 

hoàn thãnh 

64 2 
Chi dao,  huâng dn u' ban kim tra cp dxi tang cthng cong tác kim tra, giám sat va 
kjpth&i xCr 1 k 1ut d6i vâi can b, dãng viên suy thoái, "tij din bin", "tir chuyn hoá" 
ngay ti Co sec, chi b. 

Co quan KMm tra - 
Thanh tra thành ph 

Các chi, dãngbcosi 
Thtc hiên 

thu-ông xuyên 

65 3 
Tham ñiu:u trin khai có hiu qua K hoach s 116-KI-1/TU ngày 15/3/ 2022 v rà soát 
các li'nh vrc quan trçng, phCrc tap, nhy cam d chü dng phông ngra thiu sot, vi pham. 

Co quan Kim tra - 
Thanh tra thành ph 

Các phông, ban, Co 
quan, don vj; cac chi, 

dãng b co si 

Thu-c hiên 

66 4 
Chü tn tham miru so k& 5 näm thc hin Quy djnh s 179-QD/TW ngày 25/02/20 19 cüa 
B ChInh tn ye Chê d kiem tra, giám sat cong táC Can bô. 

Co quan KMm tra - 
Thanh tra thành pM 

Các chi, dãng b co sâ 
Theo ki hogch 

cza Trung 
u-ong, cza tinh 

IV Ve cong tác doàn the và vn dng qun chüng (06 nhim viii) 

67 1 

Tham mtru nâng Cao chit hrçmg hoat dng cüa Ban Chi dao  Quy chê dan chü Ô CO sâ. 
Ph6i hqp vài các CO quan, to ChCrC trong h theng chInh trj dy manh  Cong tác tuyên 
truyên, vn dng nhãn dan tham gia COng tác xây dirng, chinh den Dãng và h thông 
chInh trj. 

Ban Dan 4n 
Thành üy 

Mt trn Te quec va CáC 
doàn the chInh trj xA 

hithãnh ph6; các chi, 
dãng b co s& 

Thu-c hiên 
thu-ong xuyên 

68 2 

Tham mini so ket 5 näm thrc hin Quyet djnh se 99-QD/TW ngày 03/10/2017 cüa Ban 
BI thi.r v ban hành huâng dn khung de cap ui', t Ch1rC dâng trijc thuc Trung uong tiep 
tVC phát huy vai trô cüa nhãn dan trong dâu tranh ngan chn, dy ICti S%T suy thoái, "tier 
dien bien", "tir chuyen hoa" trong ni b. 

Ban Dan 4n 
Thành üy 

Cac chi, dàng b CO SO 

Thuc hiên 
trong nám 

2022 khi có 
van ban chi 
dao cza tinh 

69 3 

Tham mru teng ket 10 näm thrc hin Quyet djnh s 217-QD/TW, ngày 12/12/20 13 cüa 
B ChInh trj ye Quy che giám sat và phân bin xã hi cüa Mt trn Te quec Via Nam và 
Các doàn the Chmnh frj - xã hi, Quyet djnh 5e 218-QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa B 
ChInh tnj quy djnh ye vic Mt tran  Te quec Via Nam, các doàn the chInh Ui - xä hi và 
nhãn d tham gia gOp xây dimg Dãng, xay dirng chInh quyen. 

Ban Dan vn 
Thânh' 

Mt trn Te qu& va cac 
doàn the chInh fri xã hôi 
thành phO; các chi, dãng 
b co sO, các co quan cO 

lien quan 

Thtc hin 
theo kl hoach 
Trung ztong, 

cza tinh 

70 

Tham mini so ket 5 näm thijc hin Quy djnh se 124-QD/TW, ngày 02/02/20 18 cüa Ban 
BI thr ye giám sat cüa Mt trn Te quec Via Nam, cac t chcrc chinh frj - xA hi và nhAn 
dan dei vOi vic tu duOng, rèn 1uyn dao  dCrc, iei seng cüa ngu&i d(mg du, cAn b chñ 
chet yà cAn b, dAng viên 

Ban Dan yân 
Thânh üy 

MAt trãn Te quc và các 
doàn the chInh fri xa hOi 
thành phO; các Chi, dAng 
b co sO, cac co quan có 

lien quan 

Thttc hin 
theo ki hoqch 
Trung Wang, 

cza linh 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mini, chi do, hir&ng 

din, thirc hin 

Co quan 
phi hçrp, ti chfrc thçrc 

hin 

Thôi gian 
thiyc hin, 

hoàn thành 

71 5 

Dy m?nh  Cong tic van dng cic t cht'rc thành viên, doàn viên, hi viên và nhân din 
ning cao nhn thüc, trich nhim, phát huy quyn lam chü, tIch circ tham gia phán inh, 
dóng gop kin cho cp uS', th chCrc dãng và h th6ng chInh frj các cp, gop phn xây 
di,rng, chinh dn Dàng và h thng chjnh tn trong sach,  vCing  manh. 

Uy ban mt trn T 
quc thành pM 

Mt trn T qu& va các 
doàn th chInh tn xa hi 
thinh pM; các chi, dãng 

bO co so 

Thic hiên 
thwôngxuyên 

72 6 

Di mOi, ning cao chit Iixcmg hoat dng gum sat và phin bin xà hi lien quan dn 
quyn, lçi Ich hçip phip, chInh dáng cüa nhân din; khuyn khIch, vn dng doin viên, hi 
viên và thin din giám sat vic tu duäng, rèn 1uyn dao  dCrc, li sng cüa can b, ding 
viên, cong chCrc, viên chCrc. 

Jy ban mt trân T 
quc thành pM 

Mt trn T quc và cic 
doin th chInh tn xA hi 
thành pM; các chi, ding 

b co sO 

Thitc hiên 
thtt&ng xuyen 

V V cong tIc Ni viii, Ni chinh, quôc phông - an ninh (11 nhim vii) 

73 1 
Tp trung ri soát, sCra &,i, b sung, hoàn thin quy trinh tip nh3n và xCr iS' thông tin phin 
ành, t cáo v tham nhüng, tiêu cvc,  nht là lien quan dn suy thoái v tu tithng chInh • 
dao dtc, li sng trong can b, dàng ViOfl, Cong chCrc, vien chirc. 

Co quan Kim tra - 
thanh tra 

Các cci quan có lien 
quan 

Thitc hiên 
trong näm 

2022 sau khi 
có hithng dn 

cüa Trung 
ztang, cña tinh 

74 2 
Tham mru thc hin hiu qua cong tic ni chInh và dy mnh Cong tic phông cMng 
tham nhüng, tiêu circ 

Các co quan kh6i ni 
chInh 

Cic co quan CO lien 
quan 

Nám 2022 

75 3 
Tham mun HuOng dn, don dc quán trit, trin khai thijc hin các nhim viii phOng, 
cMng tham nhüng, tiêu circ theo Quy djnh s 32-QD/TW, ngày 16/9/202 1 cüa B ChInh 
trj 

Cci quan Kiêm tra - 
thanh tra 

Các co quan có lien 
quan 

Thzrc hiên 
thu-àng xuyen 

76 4 
Tham mu'u so kt 5 näm thrc hin Chi thj s 27-CT/TW ngày 10/01/2019 cüa B ChInh 
tnj v tAng cixYng sr iânh dao  cüa Ding di vOl cong tác bão v nguäi phit hin, to giác, 
du tranh phOng, cMng tham nhüng, lang phi, tiêu circ. 

Co quan Kim tra - 
thanh tra 

Các chi, ding b, các co 
quan cO lien quan 

Theo lcd hoqch 
cüa Trung 

ung, cza tinh 

77 5 Tham mru th%rc hin cO hiu qua các thim vi v cii cách tu phip 
Các co quan kMi ni 

chInh 
Các chi, ding b, cic Co 

quan có lien quan 
Thtc hiên 

thitôngxuyên 

78 6 

Quán trit, ning cao nhn thic, tnich thim cüa cin b, chin si trong toàn lirc iung v 
tInh chit, tm quan tn9ng cüa cOng tic xây dung, chlnh d6n Ding, Xây dimg t ch(rc ding 
trong hrc lixcmg vu tnang trong sch, vung manh,  dáp rng yêu cu nhim vi bio dim 
quc phông, an ninh trong tinh hinh mOi. 

Ding üy Quin sr 
thành pM 

- 

Các chi, ding b co sO; 
các co quan lien quan 

Thtc hiên 
thit&ng xuyên 
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STT Ni dung 
Co quan chü trI tham 
mtru, chi duo, htr&ng 

din, thirc hin 

Co quan 
phôi h9p, t chfrc thtrc 

hin 

Thöi gian 
thirc hiên, 

hoàn thành 

Tang cix?ing cong tác báo v nn tang tu ttrông cUa Dáng, chü dng phát hin, xr 1 các 
di tuçlng chng di, ph.n tü Ca hi, b.t man chInh tn; xCr 1 nghiêm nhing d6i tung lçii 
dung vn d dan chü, nhãn quyn, ton giáo, dan tc d tuyên truyn, xuyên tac;  cé hành 
vi nói, vit, urn trft, phát tan tài 1iu sai trái. 

Dãng üy Cong an 
thành ph 

Dãng üy Quãn si thành 
ph; các chi, dâng b ca 

sâ 

Thwc hiên 
thztôizgxuyen 

80 8 
Chñ trI, ph6i hcip vài các ca quan chCrc näng xCr 1 kjp thii, nghiêm minh nhung can bO, 
chin si vi phm k 1ut dãng, k) 1ut quân dOi,  k 1ut cong an, vi ph?m pháp 1ut, tham 
nhüng, tiêu circ, nht là các vi, vic nghiêm trQng, phCrc tp ma du 1un xA hi quan tam. 

Cong an thành ph6 
Dàng üy Quãn sir thãnh 
ph6; các chi, dãng b ca 

si 

Thtc hiên 
thttông xuyen 

81 9 

Quan tam dão t?o,  giáo dic, xay dirng di ngü can b tu pháp cO do düc each mng, bàn 
linh, hem, chinh, chi công, vô tu, tInh chin du cao, trQng danh dr, tam huyt; giOi 
chuyên môn, nghip vi, phwmg pháp cong tác khoa hçc, sâu sat, then  trQng. Ding th?yi, 
kiên quyt xir 1' nhng can b vi phm pháp lust, tiCu circ, suy thoái v Ut tithng chInh 
trj, do dire, 1i sang. 

Cap üy chi b Vin 
Kim sat nhân dan 

thành phô và TOa an 
nhán dan thành ph 

Các Ca quan có hen 
quan 

Thtc hiên 
thu-ong xuyên 

82 10 

Tang cuäng phi hcip giCta toà an, vin kim sat vâi các ca quan diu tra, ca quan thi 
hành an và các ca quan, th chirc tham gia vào qua trmnh th tiring tu pháp d giãi quyt kp 
thti, dung phap 1ut các loai tranh chp, khiu kin theo 1ut djnh; phOng ngira và du 
tranh có hiu qua viii hoat dng cüa ti phm và vi phm pháp hut. 

Vin Kim sat nhân 
dan thành ph& Tôa an 

nhãn dan thành ph 

Dãng iry Cong an thành 
ph va các cci quan lien 

quan 

Thtc hin 
thu-ông xuyen 

83 11 

Barn sat chi do cüa ca quan ngành dQc cp trên xây dmg chuang trinh, k hoach trin 
khai thijc hin cOng tác xây dirng, chinh dn Dãng, quan tam cOng tác th chirc can b, b 
may và hoat  dng cüa toà an, vin kim sat bão dam di mâi, nãng cao chat hrcmg, hiu 
hjc, hiu qua hoat dng và uy tin; gop phAn xây dimg nn fir phap Vit Nam chuyên 
nghip, hin dai,  cOng bang, nghiem minh, hem chinh, phing sir T quc, phic vii nhãn 
dan, bào v cOng u, bão v quyn con ngir?ri, quyn cOng dan, bão v ch d xa hi chü 
nghTa, bào v lçii ich cüa Nhà nixâc, quyn và lcri ich hcrp pháp, chInh dáng cüa th chirc, 
ca nhân, cüng C6 nim tin cüa nhán dan d6i vài cOng bang, cOng 1'. 

Viên Kim sat nhân 
dan thành ph& Tea an 

d thành ph6 
Các ca quan hen quan 

Theo ki hoach 
cza Trung 

ztong, cza tinh 
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