
BANG BO tiNH YEN BAI BANG CQNG SAN VIT NAM  
THANH UY YEN BAI 

* TP. Yen Bái, ngày3f tháng 5 nàm 2022 
sM3 -KH/TU 

Thong tm, tuyen truyen cong tac xay dpig Bang, 
xây dipig h thng chInh tr 

Thrc hin Huâng dn s 53-HD/BTGTU, ngày 26/5/2022 cUa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy Ye thông tin, tuyên truyn cong tác xây dirng Bang, xây d%mg h 
thông chInh trj. Thành üy xây dirng k hoach thông tin, tuyên truyn cho các 
ca quan, don vi, dja phi.rcmg nhis sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

P. a A , ., , is • p. - Dua Ngh quyet Dai  hçi lan this XIII cua Bang, Ngh! quyet Dal  h9i Bang 
bO các cap nhim kS'  2020 - 2025 vao cuOc  sng; tto nim tin, khI th& dng 
1irc mâi thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các nghj quyt, chi th, kt 1un cüa 
Ban Chap hành Trung isong, Bô ChInh trj, Ban BI this, cUa Tinh üy, Ban 
Thithng viii Tinh üy và cUa Thành üy, Ban Thu&ng 

vv 
Thành Uy v cOng tác 

xây dirng Bang, xây dirng h thng chinh trj. 
- Gop phân cO vu, dng viên toàn Bang, toàn dan, toàn quân chung süc, 

dông lông, n6 lrc phân d.0 thirc hin thing Igi 6 nhim 
vv 

trpng tam, 3 giài 
pháp dt phá cüa nhim kS' Dai hi XIII cüa Bang, trong do có nhim vii tr9ng 
tam du tiên "Tip t%lc dy manh  xay dirng, chinh dn Bang, xây dirng Nhà 
niscc pháp quyên XHCN va h thng chInh trj toàn din, trong sach,  vctng 
m.nh"; tiêp tiic dôi mói phixong thi.rc länh dao,  cam quyên cüa Bang, xây drng 
h thông chInh trj tinh gçn, hiu 1irc, hiu qua. Dng thii, trin khai thirc hin 
hiu qua 7 nhim vii tr9ng tam, 3 dOt  phá chin hxc cüa nhim kS' Dai hOi XIX 
Bang bO tinh, trong do nhn manh  nhim vi tr9ng tam du tién: "Tang cung 
xây di.mg, chinh don Bang và h thông chInh trj trong sach,  vthig  manh;  tiêp 
tiic sp xp t chirc, bO may hO thng chInh trj tinh gçn, hoat  dng hiOu 1irc, 
hiOu qua; xây dirng dOi  ngU can bO lãnh dao,  quán 1' các cap, nhât là Ban Chap 
hành Bang bO tinh và các dàng bO tnrc thuOc Tinh üy, can bO diOn Ban Thuing 

7 1 7 , , A A A vi Tinh uy quan ly du pham chat, nang 1rc, uy tin, ngang tam nhiçm vii Thrc 
hiOn cO hiOu qua các nhiOrn 

vv, 
giài pháp trong cong tác xây dirng Bang và hO 

thông chInh trj Nghj quyt Dai hOi XX Bang b thành ph. 
- Tip tVc  bão vO nn tang ti.r ti.rOng cüa Bang; du tranh, phàn bác các 

thông tin, quan dim sai trái, thu djch chng phá Dáng, Nhà nisOc, chông phá 
Bang bO tinh, chia rë khi dai  doàn kt toàn dan tOe. 
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2. Yêu câu 
- TIch circ phát hin nh&ng mô hInh mOi, cách lam sang t.o, hiu qua 

trong vic t chrc thirc hin Nghj quyt Di hi XIII cüa Dáng, Nghj quyêt 
Dti hi XIX Dãng bO tinh, Nghj quyt Dai  hi XX Dãng b thành pho và Nghj 
quyet Dai  hçi Dang bç cac cap nhiçm ky 2020-2025; gicn thiçu, bieu dircing, 
nhân rng gucing ngui t&, vic t6t; dng thii, phãn ánh két qua và nhng Co 

gang tháo gà khó khàn, vuóng mc cüa dja phuang, don vj, nht là trong vic 
th%rc hin Chin lixçic phát trin kinh t - xa hi 10 näm 2021 - 2030, vra phOng, 
chng djch COVID- 19, vira phçtc hi và phát trin kinh t - xA hi, báo dam 
quc phông - an ninh, xây drng Dáng, xây dirng h thng chInh trj; thu hut sir 
quan tam cüa dOng dào Nhân dan, tao  khongkhI ph.n khi, thi dua chào mirng 
cac ngay le ion va si kiçn quan trpng cua dat nuoc, cua tinh, thanh pho. 

- Di mOi, da dang hóa nôi dung, hInh thrc tuyén truyn, g.n vâi vic 
trin khai thrc hién nhim vi chInh trj cüa d.t ntiâc, cüa tinh, thành ph, dja 
phuong, co quan, dun vj. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Nç dung tuyen truyen trQng tam 

- Tuyên truyên vic thirc hin Kêt 1u.n so 21-KL/TW cüa Ban Chap hành 
Trung ucing khóa XIII v dy mnh xay dmg, chinh dn Dâng và h thng 
chinh trj; kiên quyt ngän chn, d.y lüi, xr 1 nghiêm can b, dàng viên suy 
thoái v tu tiiàng chInh trj, dao  drc, 1i sng, nh€tng biu hin "tir din bin", 
"tier chuyn hóa"; K hoach  s 52-KH/TU, ngày 27/12/202 1 cüa Tinh Uy v 
thxc hin Kêt 1un so 21-KL/TW; Nghj quyêt so 37-NQ/TU, ngày 20/4/2020 
cüa Ban Chap hành Dáng bO tinh ye nâng cao näng 1irc lAnh dao,  sic chiên dâu 
1 A I A I A I 9 9 1 A A I cua cap uy, to chuc dang, tr9ng tam la cap uy co so va cap tren trirc tiep CO SO 

I giai doan 2021 - 2025, dnh hixcing den 2030; De an so 07-DA/TU, ngay 
28/02/2022 cüa Ban Thix&ng vii Tinh üy v xây dirng chi b kiêu mâu trong 
Dáng bO tinh Yen Bái, giai doan 2022 - 2025; cong tác phông, chng tham 
nhQng, lang phi, tiêu circ, chay chrc, chy quyn, "igi Ich nhóm" theo tinh thAn 
Chi th so 07-CT/lU, ngay 25/3/202 1 cua Ban Thucing vi Tinh uy ye tang 
clxàng sir lãnh dao  cüa Dàng di v9i cong tác phông, chng tham nhUng giai 
doan 2021 - 2025. 

- Tuyên truyn Nghj quyt chuyên d cüa Ban chAp hành Dãng b thành 
phé Yen Bái khóa XX: Nghj quyt s 15-NQ/TU, ngây 22/01/2021 v dimOi, 
nâng cao chat lucing h9c tip, quán trit, triên khai thirc hin các nghj quyêt cña 
Dàng, giai doan  2021 - 2025; Nghj quyt s 16-NQ/TU, ngày 22/01/202 1 v 
nâng cao chAt krgng di ngU can b, cOng chuc, viên chi.'rc h thng chInh trj 
thành ph& giai doan  2021 - 2025; Nghj quyt sé 17-NQ/TU, ngày 22/01/2021 
ye phát huy vai trô cüa di ngü nguôi hot dng khong chuyên trách i thôn, tO 
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dan ph trong tham gia phát trin kinh t - xa hti, gilt gin an ninh, trt tir xây 
drng h thông chInh trj a co' sa, giai don 2021 - 2025; Nghj quyt s 18-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 v nâng cao chit lixcing sinh hot chi b; tang crang 
nãng 1rc lãnh do s(ic chin du cüa t chrc dáng và dàng viên, giai don 2021- 

A, . , .A A s 2025; De an dnh hixang phat trien nguon than lirc chat luçing cao thanh pho 
Yen Bái, giai don 2021 - 2025... 

- Tuyên truyn kt qua Hi nghj Trung isong 5 (khóa XIII), trong do nhn 
mnh ni dung v xây dirng t chirc Co sâ dâng va dáng viên; d an thành 1.p 
ban chi do cap tinh v phong, cMng tham nhung, tiêu circ; báo cáo kt qua 
cong tác kiêm tra, giám sat và thi hành k' 1ut dáng näm 2021, phixcmg hithng, 
nhiêm vu nãm 2022. 

- Vic tip tiic di mâi phi.rong thüc länh dao  cüa Dáng d6i vOi h thng 
chInh trj trong giai doan  mOi. 

- Victip tiic C11 th hóa Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc thn thCr 
XIII cua Dang, Ngh quyet Di hçi XIX Dang b9 tinh, Ngh quyet Dai  hi XX 
Dáng b thânh ph vàNghj quyt Di hOi  Dáng b cac cp nhim kS'  2020; 
2025; tinh hinh, ket qua xay drng cac chixong trinh, ke hoach  phat trien kinh te 
- xã hi thrc hin Chin lisçic phát trin kinh t - xA hi 10 näm 2021 - 2030, 
tAm thin dn näm 2045 theo djnh huâng khcri dy khát v'9ng phát triên dat 
nuâc phôn vinh, hanh  phüc; kt qua thirc hin các chü truong cüa Dãng, sir 
diu hành cüa ChInh phü, sir1ãnh do, chi do cüa cac c.p i'iy, chInh quyn và 
ket qua buoc dau h?1 phiic nen kinh te - xa h9l dat rn.roc sau dai  dch COVID-
19, kêt qua phát triên kinh tê - xã hôi tinh Yen Bái, thành phô Yen Bái nhUng 
tháng dAu näm 2022. 

- Doi moi nQi dung, ph.rong thisc, nang cao chat ltrçing cong tac giao dic 
chinh trj, tu ti..rông; tip tiic báo v nn tang tu tuOng cta Dáng theo tinh thAn 
Nghj quyêt s 35-NQ/TW, ngày 22/10/20 18 cüa BO ChInh trj khóa XII, Dé an 
s 03-DA/TU, ngày 27/4/2021 cüa Ban Thu&ng viii Tinh Uy v nâng cao chat 
hrçing, hiu qua cong tác tuyên truyên, giáo diic, bâo v nên tang tt.r ti.râng cüa 
Dáng, dAu tranh, phãn bác cac quan dim sai trái, thu djch giai doan 2021 - 
2025; tIch circ dâu tranh ch6ng "din bin hOa bInh"; phán bác các quan diem 
sai trai, luan  diçu xuyen tac  cua cac the 1rc thu d1ch. 

- Xây dmg Dáng v dao  dirctheotinhthAn Quy djnh s 16-QD/TU ngay 
15/11/202 1 cua Tinh uy ye thirc htçn van hoa, dao  duc trong Dang va hç thong 
chInh trj t?i  Dáng b tinh Yen Bái; thirc hin các quy djnh cüa Trung uong, 
cüa Tinh üy v trách nhim neu guong cUa can bO,  dang viên; thirc hin Nghj 
quyét Trung uong 4 (khOa XI, XII), Két 1un so 21 -KL/TW cüa Ban ChAp hành 
Trung isong khóa XIII gn vói thçic hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh 
trj v dAy manh viêc hoc tap va lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong each Ho 
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ChI Minh, K hoach  s6 65-KH/TU, ngày 28/02/2022 cüa Ban Thithng vii Tinh 
üy thirc hin Chi thj s 05-CT/lW va chuyên d näm 2022 cüa Tinh üy "HQc 
tçp và lam theo tw tw&ng, dao dc, phong cách H ChI Minh v xáy drng van 
hóa, con nguà1 dáp z-ng yêu cdu phát trie1n ben v1mg quê hwcrng, dat nwác"; 
K hoach s 11 5-K}{/TU, ngày 10/3/2022 cüa Thành üy v thirc hin Chi thj 
s 05-CT/TW näm 2022; that chat han n[a mi quan h mt thit giUa Dãng 
vài Nhân dan, thirc sir dra vào Nhân dan d xây di:rng Dâng. 

-. Tuyen truyn v ni dung, kt qua di hOi  chi b trirc thuc dàng Uy co 
so nhiçm ky 2022 - 2025 trong toan Dang bp thanh pho. 

2. Ni dung tuyên truyn thuông xuyên 

- Xay dirng dpi ngu can bp cac cap, nhat la cap chien 1uc, ngixoi dung 
dâu các cap dü phâm chat, näng lirc va uy tin ngang tam nhim vii. 

- Tip ttc d6i mâi, hoàn thin t chrc bQ may và nâng cao hiu qua hoat 
dng cüa h thng chInh trj. 

- CUng cô, nâng cao chat hrçrng to chtrc co sâ dáng và dOi  ngU dãng viên. 

- Tiêp t11c nâng cao chat liicing cong tác tuyên truyên, phô biên, quán trit 
các nghj quyêt, chi thj, két 1u.n, quy djnh, hLrâng dan cUa Trung uang Dâng, 
cüa Tinh üy, Ban Thi.ring vii Tinh üy, Thành iy, Ban Thuyn v11 Thành üy Va 

viçc to chuc thirc hiçn nghiem tuc, co hiçu qua cac ngh quyet cua Dang. 
A A A 7 A . - 

- Nang cao hiçu 1rc, hiçu qua cong tac luem tra, giam sat. Tang ci.rang 
A S p •A P A 7 A 1• 

cong khai, minh bach,  trach nhiçm giai trinh; phat huy dan chu di doi vat kiem 
soát quyn 1rc, sit chat k' 1ut, kS'  cuong d6i vâi các t chi'rc trong h th6ng 
chinh trj và can bO,  dâng vien. 

- Vi?thrc hin các nguyen tic, quy djnh cüa Dãng v t chic, sinh hoat 
dang va doi moi npi dung, hinh thixc sinh hoat dang phu hqp vai dieu kiçn, tinh 
hrnh thi.rc te. 

- Vic xây dirng, ban hành m9i các quy ch& quy djnh, kt 1u.n, huó'ng dan 
ye cong tác xay dirng Dáng và rà soát, scra dôi, bô sung các quy chO, quy djnh 
không con phü hcp vâi thçrc tin. 

- Ye vai trO tiên phong, gLrong mâu cüa can b, dáng viên; tir phê bInh, 
phê bInh Va tang ci.rng xây drng khi doàn kt, thng nht trong Dáng. 

- Phát huy vai trO, trách nhim cüa ca quan dan cir, Mt trn T quc và 
doàn th chinh trj - xã hi các c.p d huy dng Nhân dan tham gia xây dmg 
Bang và h thông chInh trl trong sach,  vUng  manh. 

III. H!NH THIC TUYEN TRUYEN 
1. Tuyên truyn qua h thng thông tin, truyn thông (báo chi, Trang 

Thông tin dién ti mang xã hói, tài 
lieu, ban tin, website, fanpage, ôn phdm 

tuyên truyn cza các phOng, ban, ngành, doàn th, dja phitcing trong thành 
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phd....); v.n dng can b, dáng viên, Nhân dan tang cix?ing tuyên truyn, chia 
sé các bài vit tIch crc v Dãng, Bác H, v cong tác xây drng Dãng và h 
thông chInh trj trên internet, mng xa hi (Facebook, Zalo, Youtube, 
VCNet.vn...). 

Sü diing hiu qua h thng cac kênh thông tin tuyên truyn, du tranh 
phân bác trên mng xä hi cüa Ban Chi dao  35 thành ph và B phn chi dao 
thrc hin Nghj quyêt 35 cci sr. 

2. Tuyên truyn Giài báo chI toàn quc v xây dirng Dàng tinh Yen Bái 
và Trung ucing näm 2022; triên khai Cuc v.n dng sang tác, quáng bá cac tác 
phm van h9c, nghê thut, báo chI v chU d h9c tp và lam theo tu tuông, dao 
due, phong each H ChI Minh giai doan 2021 - 2025 và các cuc thi sang tác 
v ehü d cong tác xay drng Dãng, xây dçrng h thng chInh trj. 

3. Thông qua ho.t dng tuyên truyn ming cüa di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyên viên các cap. 

4. Thông qua sinh hoat Dáng, sinh hoat cüa các doàn th chInh trj - xä hi 
các cp và trên nn tang s "Sb tay dáng vién din tir tinh Yen Bái". 

5. Tuyên truyên cô dng trirc quan pa-nó, áp-phich, bàng-rôn, khdu hiçu, 
trung bay, triên lam, xe ba lui dóng, bang diên tz; man hlnh Led, các á'nphdm 
tuyên truyên...). 

IV. TO CH11C THIIC  HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Chi dao,  djnh huáng cong tác tuyên truyn cho cac cci quan, don vj, dja 

phuong, nht là the cci quan thông tin d?i  chüng cüa thành ph, di ngü báo 
cáo viên, tuyên truyên viên. 

- Chü trI hiiâng dan, dOn dc các coquan, donvj tham gia Giài báo chI 
toàn quôc ye xây drng Dáng (Giài Büa hem yang) lan thu VII - näm 2022 Va 
Cuôc v,n dng sang tác, quãng bá tác phâm van hoc, ngh thu.t, báo chI ye 
chü d hçc t.p và lam theo tu tithng, do dirc, phong cách H ChI Minh giai 
doan 2021 - 2025 theo K hoach s6 1 10-KH/BTC ngày 24/3/2022 cUa Ban To 
chixc Cuçc vn dQng cap tinh. 

- Biên t.p, dra ni dung tuyên truyn vao Bàn tin Dáng b thành ph& Trang 
Thông tin din tCr thành pM, Trang fanpage "Hoa Hiing Duang" thành pM. 

- Chü dng, thuàng xuyen nm b.t du lun xã hi, din bin tu tu&ng và 
tam trang  cüa can b, dáng vién, Nhân dan; phát huy hiu qua ho.t dng cüa 
Ban Chi dao  35 c.p thành ph6 trong bão v nn tang tu tu&ng cüa Dãng, dâu 
tranh, phán bác các quan dliêm sai trái, thu djch, cMng phá Dáng, Nhà nixOc, 
ch dO,  chông phá Dàng bO và chInh quyên tinh Yen Bái, thành phô Yen Bái, 
nhat Ia tren khong gian mng. 
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- Tham muu chi dto các chi, dãng b trirc thuc, các Ca quan, don vj vn 
dng, khuyên khIch can b, dang vien dang tãi, chia sé thông tin tIch circ ye 
cong tác xây drng Dáng, xây di.rng h thng chInh trj trên các trang, nhóm, tài 
khoân, mng xa hi do cap üy, ban tuyên giáo, Ban chi dao 35 thành phô và 
B phn chi dao  thirc hin Nghj quyêt 35 ca sOr. 

- Chi dao,  theo dOi, kim tra, don dc vic t chüc các hoat  dng tuyên 
truyen a cac Co quan, don v, d!a  phucrng. 

2. Co quan To chfrc - Ni vii thành phô 
- Phi hçip vói Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao,  djnh hu6ng thông tin, 

tuyên truyén trong Dâng và xA hOi  ye cong tác xây dirng Dãng, xây dirng h 
thông chInh trj. Vn dng các cap üy, to chc dáng, t.p the coquan, don vi 
trong h thong chinh trl cua thanh pho tich cijc viet bai, dang tai thong tin ye 
két qua cOng tác xay dirng Dang, xay drng h thông chInh trj trên phuang tin 
thông tin dai  chüng thành ph, tap  chI cüangành, co quan, don vj và tich crc 
tham gia hxâng üng Giãi báo chI toàn quOc ye xây drng Dãng lan thur VII - 
näm 2022 theo chi dao  cüa Thng trirc Thành üy. 

- Phi hgp vói Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao  các dja phuicing, don vj 
tIch cijc ph bin, quán trit, trin khai hçc tp và tuyên truyn các nghj quyt, 
chi thj ye cOng tác xay dirng Dáng, xây dirng h thông chInh trj và triên khai 
sinh hoat  chi b trên nên tang s "So tay dãng viên dintt'r tinh Yen Bái". 

- Chñ dng phi hçp vOi Ban Tuyên giáo Thành i:iy cung c.p thông tin 
cho thông tin, tuyên truyên. 

3. Uy ban Mt trn To quôc và các doàn the chInh frj - xã hi thành phô 
- Xây dirng k hoach  tuyên truyn trong h thng t churc M.t trn và các 

doàn the các cap bang nhiêu hInh thurc phü hgp, hiu qua; thU tr9ng tuyên 
truyên thông qua sinh hoat  thuing k5' cUa cac doàn the chInh trj - xâ hi, thi 
tim hiêu ye thU de xây dirng Dãng, xây dung h thông chInh trj. 

- Vn dng can b, hi viên, doàn viên va các dtp hOi,  doàn tIch crc tham 
gia giám sat, phãn bin xä hi dê xay drng Dáng, xây durng h thông chinh trj 
ngày càng trong sach,  vüng  manh  toàn din. 

- Tang cuthng cong tác theo dOi, n.m tinh hInh tu tu&ng, tam trang cUa cac 
tang 16p Nhân dan trong trien khai thirc hin các nghj quyêt, chi thj, ket 1u.n, 
quy dijnh cUa Trung ucing, cUa Tinh Uy, Thành Uy ye cong tác xay dirng Dáng, 
xay drng hç thong chinh tr; qua do tham mum giup cap uy, to chuxc dang xir ly 
và giài quyêt kjp th?.ii nhftng khó khän, vuxóng mac nay sinh, tao  sur dOng thun 
trong Dãng và xä hi. 

4. Phông Van hóa - Thông tin thành ph 

- PhOi hcip vói Ban Tuyên giáo Thành Uy chi dao,  huió'ng dan Trung tam 
Truyên thông và Van hóa thành phô và các xa, phuxng lam tot cong tác tuyén 
truyên ye cong tác xây dung Dáng, xây dirng h thông chInh trj. 
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- Thi.r?mg xuyên chi dao vic theo dOi, kim tra và xCr I)" nghiêm các vi 
pham trong vic dang tái, ph bin thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  v 
Dâng và chng phá Dâng, Nhà nu6c, ch d, chng phá Bang b và chInh 
quyn tinh Yen Bái, thành ph Yen Bái, chia rë khi dai  doàn kt toàn dan tOc, 
nhât là trén không gian mng. 

- Chi dao,  hixâng dn lam tt cong tác thông tin c dng tnrc quan, trong 
tam là tuyên truyn trên bäng-zôn, pa-no, áp-phIch, kh.0 hiu, tranh c dng; 
triên lam, tnrng bay chuyên d; chiu phim; các chuGng trInh van hóa - van 
ngh, th thao... vOi tinh than hixàng manh  v ca s. 

- Tang cixng cong tác kim tra, thm djnh các hoat  dng tuyên truyn c 
dông trirc quan trên dja bàn toàn thành ph& 

5. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho, Ban tin Bang b9 
thành ph Trang Thông tin din tfr thành ph 

- Duy tn cac chuyên trang, chuyên mvc,  chuyên d tuyOn truyn ye cong 
tác xây drng Dàng, xây dung h thng chInh trj; tuyên truyn sâu rng, kjp thôi, 
hiu qua th.rng li, chiX truong cüa Dáng, chInh sách, pháp luat  cUa Nhà rnxOc; 
uxu tiên thxi krcrng, dung lu'qng thOa dáng cho vic tuyên truyn nhung mô hInh 
mâi, each lam sang tao,  biu throng nhU'ng t chüc clang va clang viên tiêu biu, 
xut sc trong cong tác xây dumg, chinh dn Bang; du tranh, phàn bác các thông 
tin, quan dim sai trái, xuyên tac  sir th.t, chng phá Bang, Nhà nuxâc. 

- Coi trong cong tác xây dirng Bang trong co quan báo chI; tang cuông 
cong tác giáo diic chInh trj tis ti.r&ng, nâng cao bàn linh, ' thirc chInh trj và dao 
due ngh nghip cho di ngU phong viên, biên tp viên. Van  dng, khuyn 
khIch di ngü phong vien, biên tp viên tIch circ clang tâi, chia sé thông tin v 
cong tác xây di.rng Bang và h thng chInh trj trén các trang mang xã hii; tIch 
curc tham gia Giãi Büa lim yang ln thir VII - näm 2022 và Cuc van  dng 
sang tác, quâng bá tác phm van h9c, ngh thuat, báo chI v chü d hc tp Va 
lam theo ti.r tis6ng, dao  dcrc, phong cách H ChI Minh giai doan  2021 - 2025. 

- Chju trách nhim trong vic kim duyt tin, bài, tuyt d6i không d xay 
ra tInh trng thông tin thiu tInh djnh hu6ng, gay khó khän, can trâ vic triên 
khai thrc hin cOng tác xây drng Dãng va h thng chInh trj. 

6. Các chi, clang b tric thuQc 
- Xây dirng k hoach  t chirc cac hoat  dng tuyên truyn sâu rng trong 

can b, clang viên, Nhân dan; chi dao  h thng thông tin, tuyên truyên cüa dja 
phtrcing, don vj dy manh  tuyOn truyn v cong tác xây drng Bang và h thng 
chInh trj g.n vri vic thxc hin các nhim vçi chInh trj nám 2022. 
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- Dy mnh phong trào thi dua 1p thành tIch chào mt'rng Dai hOi Dáng b 
cac cap nhiém kS'  2020 - 2025, Dai hôi XX Dáng b thành phô, Dai hOi XIX 
Dâng b tinh, Dai  hi XIII cüa Dáng. N.m chic tInh hinh tu tir&ng cüa can bO, 
dâng viên, Nhân dan d báo cáo cp üy, kjp thai djnh hiràng du 1un và xr l 
nhung van de phiic t.p, nh.y cam. 

Trên day là K hoach thông tin, tuyên truyn cong tác xây dirng Dãng, 
xay drng hç thong chinh tr. Yeu cau cac ca quan, don v, dla phi.rong nghiem 
tüc trin khai thuc hiên./. 

(Gti kern D cwo'ng thông tin, tuyên truyn m5t sá n5i dung trpng tam 
trong cong tác xdy dy'ng Dáng, xáy dy'ng hç thông chinh tr). 

Noi nhân: T/M BAN THUNG VJ 

- Ban Tuyên giáo Tinh üy (d b/c), PHO Bi THUS  THIJONG TRTJC 
- Thixäng trijc Thành ày, 
- Ban Tuyen giáo Thãnh ày, /. .' 
- Co quan To chirc - NOi vu thành ph& 
- Uy ban MTTQ và các doàn th thành ph, 
- Phông Van hóa - Thông tin thành phô, y BA!  j 
- Các chi, dâng b trVc  thuc, 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa, Ban tin Dãng'T7TT 

b thãnh phô, Trang Thông tin din tr thãnh ph, 
- Lixu BTG, VT/TU. 

ô Van Nghj 



DE C1fNG 
Thông tin, tuyên truyn mt s ni dung tr9ng tam 

trong cong tác xây dyng Bang, xây ding h thông chInh trj 
(Kern theo Kê hogch sojJ-KH/TU ngày3f /f/2022 cia Thành iy Yen Bái) 

1. Viêc thwc hién Ke't luán s 2]-KL/TW cüa Ban Chá hành Trung u'ong 
khóa XIII v ddy rngnh xay di!ng, chinh &n Dáng và h thong chInh tn; kiên 
quyêt ngàn chçn, day liii, xz lj nghiêm can b3, dáng viên suy thoái v tit tuó'ng 
chInh trl, dçio d&c, lo'i sdng, nhibig bieu hin "ty' diên bien ", "ty' chuyeZn  hóa 
K hogch s 52-KI-I/TU, ngày 2 7/12/2021 cüa Tinh iy ve thwc hiçn Ké't lugn so 
21-KL/TW; Nghj quyé't sO 37-NQ/TU, ngày 20/4/2020 cza Ban Chá'p hành 
Dáng bô tinh ye náng cao nàng lwc ldnh dio, thc chien dá'u cza cap üy, to chzc 
dáng, trcng tarn là cap iy co so' Va trên trtc tiêp co s& giai dogn 2021 - 
2025, dnh hzthng den 2030; D an s 07-DA/TU, ngày 28/02/2022 cia Ban 
Thir&ng vi Tinh iy v xáy dtng chi bó kiu rnu trong Dáng b5 tinh Yen Bái, 
giai doan 2022 - 2025, cOng tác phông, chng tharn nhüng, Mng ph4 tiêu cc, 
chgy chzc, chgy quyn, "iqi ich nhórn" theo tinh thin C'hi thj s 07-CT/TU, 
ngày 25/3/202 1 cz.a Ban .Thu'Ong vy Tinh zy ve tang cu'&ng st lãnh dgo cia 
Dáng dói vài cOng tác phOng, chng tham nhung giai dogn 2021 - 2025. 

- Phân tIch sau, lam rO nhU'ng dim mâi cüa Kt Iun s 21-KL/TW Ban 
Chap hãnh Trung ixclng khóa XIII va ni dung K hoch s 52-KH/TU, ngày 
27/12/2021 cua Tinh uy ye thrc hiçn Ket 1un so 21-KL/TW. Vice xay dmg 
chiicmg trInh, k hotch cüa cp üy các dep nhm thrc hin có hiu qua 5 nhóm 
nhim vii, giâi pháp trong Kt Iuân sé 21-KL/TW và 10 nhim vçt trcng tam 
trong K hoach s 52-KHITU. Kt qua sau 01 narn trin khai thirc hin Nghj 
quyt s 37-NQ/TU cüa Ban Ch.p hành Dãng b tinh. 

- Tuyên truyn nhUng ni dung quan trong trong D an s 07-DA/TU, ngày 
28/02/2022 cüa Ban Thixmg vii Tinh üy v xây drng chi bO kiu mu trong 
Dãng b tinh Yen Bái, giai don 2022 - 2025, trong do nhn mnh 7 tiêu chI 
chung và các tiêu chI cv th di vâi mi 1oi hInh chi b (chi bó trong các ccr 
quan hành chInh, chi bó trong các do'n vj s nghip, chi b5 trong doanh nghip, 
chi b trong l?c  luring vu trang, chi bô 6 thOn, ban, td dan pM). 

- Vic di rnói ni dung, phi..rang thrc và nâng cao cht luo'ng cong tác giáo 
dc chInh trj, tu' thông to sij chuyn bin tich circ trong nhn thCrc và hành 
dng cüa can b, dãng viên v cong tác xây dirng, chinh dn Dãng. 

- Phãn ánh kt qua mói trong du tranh phOng, chng tham nhflng, lang 
phi, tiêu circ, "lcyi Ich nhóm" i các nganh, dia phu'ong trong tinh, tfr dO rut 
ra nhUng bài h9c kinh nghim trong cong tác lành dao,  quân l. 
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- Nhüng giãi pháp nhm thirc hin cong tam, khách quan cong tác to chüc - 
can b; kim soát ch.t chë quyn 1%rc, phông ch6ng, ngãn chn có hiu qua chy 
chrc, chy quyn trong Cong tác can hO. 

- NhU'ng giâi pháp nâng cao hiu lirc, hiu qua hoat dng cüa các Cu quan 
nhâ nuàc, Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hOi,  h.ràng tcri vic xây 

a F - '7 a dmg hç thong chrnh fr trong sach,  vlxng manh, thirc si,r cua Dan, do Dan, vi Dan. 

2. Tuyên truyn ké't qua H3i nghj Trung izo'ng 5 'khóa X111), trong do 
nhdn mQnh n3i dung ve xáy drng tá chzc co' so dáng và dáng viên, d an thành 
42p ban chi dgo c4p tinh v phông, chdng tham nhüng, tiêu cc; két qua cOng 
tác kim tra, giám sat và thi hành kj) lut dáng nàm 2021, phircng hithng, nhim 
vu nám 2022. 

- V xay dirng t chirc co so' dãng va dãng viên: thông tin, tuyên truyên 
quan dim, mic tiêu tng quát, muc tiêu cii th, 4 nhim vi, giãi pháp Can tp 
trung th?c hin trong th?i gian tó'i. 

- V d an thành 1p ban chi dao  cp tinh v phOng, chng tham nhüng, 
tiêu crc: tuyén truyn xac djnh rO chi'rc nãng, nhiêm vu, quyn han,  t chic hO 
may, chê dO lam vic, quan he cong tác cia ban chi dao  cap tinh. 

3. Tiê'p tyc di m&iphutrng th&c lãnh dQo cia Dáng do'i vOi h thng chInh 
trj trong giai dogn mO'i. 

- Thông tin kt qua cüa d.t nuó'c, cüa tinh, thành ph tng k& 15 näm thrc 
hin Nghj quyt Trung hong 5 (khóa X) v tip tic di mài phucrng th(ic lãnh 
dao cüa Dâng di vâi hoat  dng cüa h thng chInh trj. 

- Phân tIch tInh hmnh, thçrc trang tai  dja phixo'ng, tr do nêu nhim v1i, giâi 
pháp tip tiic di miii phuong thrc lãnh dao  cüa Dãng dM vài hoat  dng cüa h 
th6ng chinh trj. 

4. Vic tiêj, tyc cy th hóa Nghj quyê't Dai h5i dgi biu toàn quc lan thai 
XIII cüa Dáng, Nghj quyet Dcii hçäi XIX Dáng bó tinh, Nghj quyét XX Dáng b(3 
thành phO va nghj quye't dqi hç51 dáng bó các cd'p nhiêm k5' 2020 - 2025; tlnh 
hlnh, ke't qua xây c4rng các chuviig trInh, k hogch phát trin kinh té - xd hi 
thy'c hin Chié'n lu''c phát trin kinh t - xã hói 10 nám 2021 - 2030, tam nhIn 
den nám 2045 theo dfnh hwOng kho'i day khát vng phát trin dat nithc phOn 
vinh, hanh phic; ke't qua thy'c hin các chi tru'crng cia DOng, sr diêu hành cza 
GhInh phi, su' 1c7nh dao, chi dao cia các cd'p üy, chInh quyn và keCt  qua bwOc 
dãu hOiphyc nn kin/i tê - xã hói ddt nithc sau dai dich CO VID-19, két qua phát 
triên kinh té - xä' hói tinh Yen Bái, thành ph Yen Bái nhüng tháng du nàm 
2022. 

- Tip tic phàn ánh qua trInh xay drng và hoàn thin cac dr thão chuong 
trInh, k hoach phát trin kinh t - xã hOi  5 nãm 2021 - 2025 và Chin lucic phát 
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trin kinh t - xâ hôi 10 nãm 2021-2030, thm nhIn dn näm 2045, khoi dy khát 
vQng phát triên d.t nufic phn vinh, hanh  phüc. 

- Các giài pháp mi nhm phiic hi nn kinh t sau dai  djch COVID-19, 
báo dam thirc hin thành cong Nghj quyt Dai  hi 1.n thcr XIII cüa Dàng, Nghj 
quyt Dai  hi XIX Dãng b tinh, Nghj quyt XX Dãng bt thành ph6 va nghj 
quyêt d.i hi dàng b các cap. 

5. Di mài n5i dung, phwong thzc, náng cao chdt lu'qng cong tác giáo dic 
chInh tn, tic twóiig, tiêp tyc báo v nn tang tic tzcó'ng cza Dáng theo tinh than 
Nghj quyèt so 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 cia Bó ChInh tn khóa XII, D an s 
03-DA/TU, ngày 2 7/4/2021 cia Ban Thw&ng vy Tinh iy v náng cao chat 
lu'ng, hiu qua cOng tác tuyên truyn, giáo dyc, báo v nn tang tic tic&ng cüa 
Dáng, &iu tranh, phán bác các quan dim sal trái, thI djch giai dogn 2021 - 
2025, tIch cu'c dá'u tranh chng "di'n biê'n hOa blnh ", phán bác các quan dim 
sal trái, luan  diu xuyen tac cia các the' lcc thi djch. 

- Nhng kt qua và mô hInh sang tao  nhAm di mi ni dung, phiiong thc 
nâng cao chat luqng cong tác giáo dc chInh trj, tis tithng, tao  si chuyn bin 
tIch circ trong nhn thüc va hành dng cüa can b, dãng viên v tm quan trpng 
càa vic nghiên c(ru, h9c tp 1 1u.n chInh tn, d cao trách nhim tir hçc tip, ti 
nghiên ciru cüa cá nhân, gn vó'i vic trin khai thirc hin D an s 05-DA/TU, 
ngày 12/10/2021 cüa Ban Thuông vi TInh üy v "Nâng cao ch.t lucmg dào tao, 
b6i duOng 1 1u.n chinh trj va nghip vçi cho can b, dãng viên c si, tr9ng 
tam là di tuçing c.p üy vién, bI thu' chi b, can b Mt tr.n T quc, các doàn 
th chInh trj - xã hi ô' xã, phithng, thj trn giai don 2021 - 2025". 

- Khng djnh tu tll&lg chi dao  xuyën su& trong các van kin Dai  hi 1.n 
thir XIII cüa Dàng là kiên djnh va vn ding, phát trin sang tao  chà nghia Mac - 
Lenin, tu tlló'ng H ChI Minh; kiên djnh mic tiêu dc 1p dan tc và CNXH; 
kiên djnh duô'ng 16i d6i miii và nhung nguyen t.c xây drng Dáng dê xây dirng 
và báo v T quc. 

- D.y manh  tuyên truyn ni dung tác phm "M5t sO' vn d lj lun và thcc 
ti& v chi nghia xã hç51 và con du'àng di len chz nghta xã h5i & Vit Nam - Dic 
lun trong nicó'c va quo'c te v bài vièt cña Tang BI thu' Nguyen Phi, TrQng" 
nhm lan tOa nghTa, giá trj cüa tác ph.m, tip tiic thu hñt si,,r quan tam, hithng 
1mg rnanh  me, sau rng cüa nhân dan, cling c nim tin cña nhân dan vào thñ 
nghia xã hi và con dthng di len chü nghia xã hi O nuó'c ta. 

- Phân ánh nh&ng thành tuu m&i cüa dt nithc, cüa tinh v kinh t van hóa, 
xä hi, qu& phàng - anninh, di ngoi..., tao  niêm tin vUng chäc cüa can b, 
dang vien va nhan dan doi vo'i Dang, Nha nuo'c ta. 
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- Tip tiic du tranh vài các quan dim sai trái, xuyên tc chü nghTa Mac: 
Lenin, tu tithng H ChI Minh, phân tIch lam rô tInh khoa hoc, phü hcip xu the 
thi dai  cüa chü nghTa Mac - Lenin, ti.r tuâng H6 ChI Minh, vch tr.n chân 
tuóng, dng ca thp hen cüa cac th 1irc thu djch hông h th.p uy tin cüa Dâng 
ta. Phát huy trách nhim cUa cp üy, t chüc dáng các cap, nht là ngui ding 
du trong vic bão v nn tang tu tung ccia Dáng. 

- Phàn ánh nhUng mô hInh quân ! t&, d cao trách nhim cüa can b, dãng 
viên, hOi  viên trong vic 1p  và si'r ding mng xã hti. Tang cithng thông tin 
nhttng nOi  dung tIch circ di doi vi d xut các giái pháp ngän chn Co hiu qua, 
xóa bO nhthig thông tin xâu, dc trên Internet và mng xã hi. 

6. Xáy drng Dáng v dqo th'c theo tinh than Quy djnh sá 16-QD/TU ngày 
15/11/2021 cza Tinh zy  v thu'c hiên van hóa, dao dic trong Dáng và h thông 
chinh frf tgi Dáng bç5 tinh Yen Bái; thtc hin các quy djnh cia Trung wolig, cza 
Tinh ay v trách nhim neu guv'ng ci.a can b3, dáng vien; thc hin Nghj quyet 
Trung wong 4 (khóa XI, XII), Ké't luçn s 21-KL/TW cia Ban Chth hành Trung 
ucing khóa XIII gan vói thy'c hin Chi thj sd 05-CT/TW cia Bó ChInh trj ye dáy 
mgnh vic hQc rcp và lam theo tu' tuö'ng, dao thc, phong cách Ho ChI Minh, Ké 
hoach so 65-KH/TU, ngày 28/02/2022 cza Ban Thwô'ng vy Tinh zy thrc hin 
Chi thf sO 05-CT/TW và chuyén d nàm 2022 cüa Tinh üy "HQc tp và lam theo 
tu' tzthng, dao th'c, phong cách H ChI Minh v xây drng vOn hóa, con ngu'ài 
dáp ziig yêu ccu phát trien bn vü'ng qué hu-cing, dat nithc "; K hogch s 115-
KI-I/TU, ngày 10/3/2022 cza Thành iy v thyc hién Chi thj s 05-CT/TW nOm 
2022, that chat  han nia mi quan h mt thiet giüa Dáng vói Nhân dan, thu-c 
sr c4a  vào NhOn dOn dê xOy dy'ng Dáng. 

- Phân tIch lam sâu sc hn nOi  dung xay dirng Dâng v do dirc theo tinh 
than Ngh quyet Di h9l lan thr XIII cua Dang. Phan tich nhiing dieu dang vien 
không duqc lam, lien h v&i thtrc tin xay dirng, chinh dn Dãng nhung nãm 
vra qua, tr do rut ra nhUng bài h9c kinh nghim. 

- TInh hInh thirc hin các quy dlnh  v nêu gucmg cüa can b, dàng viên, 
trong do có Quy djnh s6 09-QD/TU, ngày 30/6/2021 cña Ban Tht.thng vii Tinh 
üy v trách nhim nêu gucing cüa can bt, dáng viên, tri.thc ht là Üy viên Ban 

• Q 9 A - 9 9 A 9 9 A #9 #9 Thuong 
vv 

TinE uy, Uy vien Ban Chap hanh Dang b tinh va can b9 thuçc diçn 
Ban Thithng vii Tinh üy quán 12. Phãn ánh nhU'ng thm guang din hInh cüa can 
b, dàng viên, nht là ngtrôi drng du cp iy, chInh quyn cac cp d cao trách 
nhim nêu guong, có thtrc tir giác tu dixOng, ren luyn ye do di'rc, là tam 
girclng tiêu biLl v cn, kim, hem, chInh, chI cong vô tu'; trung thuc, giãn dj, 
thing than, chân thành. 

- Nhtng vn d mói trong thrc hin các chi thj, nghj quyt, kt lun cüa 
Trung u0ng, cüa tinh, thành ph v xây dirng, chinh dn Dãng và các giái pháp 
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nhm kjpthôi ngãn chän, dy lüi tlnh trng suy thoái v tu tuô'ng chInh trj, do 
dirc, lôi song trong can b, dãng viên. 

- Nêu vic lam cüng cac mô hInh di mri cong tác dan vn cüa h thng 
chInh trj g&n vi chirc nãng, nhim v11 cüa tirng Co quan, t chirc, nh.t là cong 
tác dan vn cüa chInh quyn các c,p, nh&m tang cithng mi quan h g.n bó giüa 
Dãng vi Nhân dan, cüng c lông tin cüa Nhân dan vOi Dàng, Nhà rnthc và ch 
d XHCN, nhât là dông bào dan toe thiu s& dng bào ton giáo, ngixYi Vit 
Nam a nuâc ngoài. Phát hiên, biu ducrng nhttng noi thirc hin t& m6i quan h 
gn bó gifla Dàng v&i Nhân dan, dng thai phê phán nhUng biu hin xa dan, vô 
cam trixo'c khó khàn, büc xàc cüa dan, phong each lam vic quan lieu, mnh 
lçnh, vi phm Quy che dan chu o co so. 

- NhUng mô hInh mói, cách lam sang tao, hiu qua trong vic nâng cao chat 
lu9ng cong tác du lun xà hi va dánh giá sir hài lông cüa ngithi dan d dir báo 
tInh hInh, cung cp thông tin chInh xac cho ctp ày, chInh quyn các cp lãnh 
do, thOu hành dt hiu qua. 

6. Tuyên truyn Nghj quye't chuyên d cüa Ban ch4o hành Dáng b5 thành 
phô Yen Bái khóa X(: Nghj quyê'r s 15-NQ/TU, ngày 22/01/2021 v a'ôimó'i, 
náng cao chát lu'Qng hQc t2p, quán trit, trin khai thc hin các nghj quyêt cüa 
Dáng, gial doan 2021 - 2025, Nghj quyet so" 16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 v 
náng cao chá't lu'çrng d5i ngü can bó, cOng chz"c, viên chic h thông chInh trf 
thành phd, giai dogn 2021 - 2025; Nghj quyê't s 1 7-NQ/TU, ngày 22/01/202 1 
v phát huy vai trd ca dói ngiJ ngithi hogt d.5ng khong chuyên trách 0' thOn, to 
dan pM trong tham gia phát trkn kinh t - xã h5i, gui gin an ninh, trat  ty' xây 
dyrig h thO'ng chInh trj 0' co' sO; giai doczn 2021 - 2025; Nghj quyêt sO 18-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 v nãng cao chá't lwçi'zg sinh hogt chi b$; tang cu'àng 
náng ly'c ldnh dcio thc chiê'n dáu cza t chzc dáng và dáng viên, gial dogn 
2021-2025; D an djnh hithngphát trkn nguo'n nhán icc chat hrcrng cao thành 
M Yen Bái, giai dogn 2021 - 2025... 

- Tuyên truyn các quan dim, muc tiêu, nhim vii, giãi pháp duçic nêu 
trong các nghj quyt chuyên d cüa Ban Ch.p hành Dâng b khóa XX, trQng 
tam: 

+ Cong tác lãnh do, chi dao càa cp ày, chInh quyn và ca h thng chInh 
trj trong vic dii mói, nâng cao cht luqng viêc t chüc hoc t.p, quán trit, 
tuyên truyn, trin khai thirc hin các nghj quyêt cüa Dàng. 

+ Viêc di mó'i, nâng cao nhân thrc cüa ca he thng chInh trj ttr thành phô 
dn co S& v si cAn thit va muc tiêu, nhim vv phát triên di ngü can b, cong 
chüc, viên chiirc; xác djnh day là nhim vu quan tr9ng, là mt trong ba khâu dt 
phá quan tr9ng, là yu t quyt djnh trong si,r nghip xây drng và phát triên cüa 
thành ph. 
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+ Phát huy vai trô trách nhiêm cüa ngtthi hoat dng không chuyên trách i 
thôn, t dan ph6 trong tham gia phát trin kinh t - xa hi, xây drng nông thôn 
mài, do thi van minh, giU gin an ninh, trt tir, xây dimg h thng chInh trj & Co.  

s&, xác djnh day là thim viz quan trQng trong qua trInh xây dirng va phát trin 
thành ph. 

+ Vic cüng c, nâng cao nàng 1rc Iãnh dio, sirc chin du cüa t chirc ca 
sâ dáng và cht Iuqng di ngü can bi, dãng vien, nâng cao chat krçing sinh hoat 
chi bO,  xây dirng ctp üy, chi b trong sach  vung mnh, gn vâi xây drng các t 
chüc trong h thông chInh trj ó ca s& vUng mnh toàn din. 

- Tuyén truyn nâng cao nhn thCrc, tang C1.rông giáo diic chInh trj, tr 
tix&ng, do due, 1i sng cho ôan bO,  dâng vién. 

- Tuyên truyn v vic xay drng cac k hoch, chuong trInh hành dng cüa 
cap üy trong vic t chüc thirc hin nghj quyk 

- Tuyên truyên kêt qua sau 01 näm triên khai thçrc hin các nghj quyêt 
chuyên d cüa thành ph6 v cong tác xây dirng Dâng và h th6ng chInh trj. 

7. Tuyên truyn v n5i dung, ke't qua dü h3i chi bô truc thu3c dáng zy co' 
so nhiêm kj> 2022 - 2025. 

A A' F 1 1 1 1 1 Q IS - Thong tin ni dung cac van ban chi d?o  cua Trnh uy, Thanh uy ye to chuc 
dai hi chi bO trrc thuc dàng üy ca s& nhim k' 2022 - 2025 (K hoch s 67-
KHITU ngày 18/3/2022 cüa Ban This&ng vi Tinh üy v t chüc di hi chi bO 
trrc thuOc dãng üy co s& nhim kS'  2022 - 2025; K hoch s 123-KH/TU, ngày 
3 0/3/2022 cüa Thành üy v t chCrc di hi chi b trirc thuc dáng üy ca s& 
nhiêm k5' 2022 - 2025). 

- Tuyên truyên 2 nghTa, nôi dung, kêt qua dai  hi, bài hçc kinh nghim rut 
ra ti.'r thrc tin. 

- Tu nr&ng, tam trang, tInh cam cüa dàng viên, nhân dan v kt qua d?i  hi 
chi b. Biu dwng nhtng chi b dt thành tIch xut sac trong qua trInh trin 
khai thirc hiên. 

BAN TUYEN GIAO THANH UY 
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