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PANG CQNG SAN VIIT NAM 

TP. Yen .Bái, ngay//O tháng 12 nám 2021 

HIfONG DAN 
triên khai xây diyng và thirc hin k hoch cá nhân hçc tp và lam theo 

A , tir tirong, do thrc, phong each Ho Chi Minh giai doin 2021 - 2025 

,. 
Thirc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa Bô ChInh trj khóa 

XII; Kêt lu.n so 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj khóa XIH ye 
tip ttic thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh trj "Vi d.y m?nh hçc 
tp và lam theO tu tu&ng, dao  düc, phong each Ho ChI Minh"; Kê hoach so 

95-KHITU ngày 09/11/2021 cüa Ban Thu?ing vii Thành üy thrc hin Kt 
1un s 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa Bô ChInh trj v tip t1ic thirc hin Chi 
thj s 05-CT/TW cüa B ChInh trj giai doan 2021-2025, Huóng dn s 03-
HD/TU, ngày 04/12/202 1 cüa Tinh Uy v trin khai xây dimg và thirc hin k 
hoach cã nhân hçc tp và lam theo ti.r tuâng, dao  dire, phong each Hi ChI 
Minh giai doan  202 1-2025 (sau day vit tt là k hoach), Ban Thumg vi 
Thành ñy Yen Bái huâng dn trin khai xây dirng và th%rc hin k ho.ch & 
Dãng b thành ph Yen Bái nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
Thông qua vic quán trit, thirc hin nghiêm tue chü tri.rclng xây dirng và 

ti,r giác thire hin k hoach  hçc t.p va lam theo tu tuông, do dirc, phong each 
H ChI Minh gn vâi thirc hin trách thim nêu gucrng cUa can b, dàng 
vien, nht là can b lnh dao  chü ch& các cp theo các quy djnh cUa Trung 
uclngvà Tinh üy nhm tip tiic tao  sir ehuyn bin manh  me, thirc chat trong 
hçc tap  va lam theo tu tuo'ng, dao  due, phong cach Ho Chi Minh trong toan 
Dàng b thành ph& Qua do, tao  dng lrc mi trong vic xây drng di ngu 
can b, dãng viên, cong chire, viên chIrc; ngui lao dng trong ca quan, dan 
vi dáp irng yêu cu nhim vi, gop phn thirc hin th&ng lçii miic tiêu Nghj 
quyt Dai  hi Dâng bO thành ph ln thir XX. 

2. Yen cau 
- Cp üy các cp, trrc tip là ding chI BI thu cp üy, thU truâng ca quan, 

don vj phái ththng xuyên, sau sat trong lAnh dao,  chi  dao,  kiêm tra, dOn doe 
vic xây dirng va tir giác thiic hin kê hoch, nghiêm tUe kiêm diem, dánh 
giá, rUt kinh nghim vie thirc hin k hoach hang nàm v h9c tp và lam 
theo tu tithng, dao  dire, phong each H ChI Minh cUa can bO,  dáng viên, cong 
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chrc, viên chüc; ngr&i lao dng trong Co quan, don vj. Xác djnh vai trô 
guo'ng mu tr giác thiic hin cüa can b, dãng viên, dc bit là vai trô tiên 
phong, gl.rong miu di du cUa can b länh dao  chü ch&, nht là ngu?i drng 
du cp Uy, thu truông Ca quan, don vj là nhân t quyt djnh sir thành cong 
cüa vic xây drng và thirc hin k hoach h9c t.p, lam theo tu tuông, dao  drc, 
phong each Hi ChI Minh trong mi t6 chirc dãng, co quan, don vj. 

- Ni dung k hoach  h9c tp và lam theo tutixô'ng, dao  düc, phong,cách 
Ho ChI Minh cUa cá nhân phãi barn sat yêu câu thirc hin Chi thj so 05-
CT/TW cUa Bô ChInh trj khoá XII, K& lun s 01-KL/TW cUa Bt5 ChInh trj 
khóa XIII; các quy djnh v trách nhim nêu guong cUa Trung uang và Tinh 
üy; Quy djnh v thirc hin van hóa, dao  düc trong Dáng và h thng chInh trj 
tai Dãng b tinh Yen Bái. Vic xây d%rng k hoach  cUa mi cá nhân cn phài 
dixçic cii the hóa phü hçip vâi chCrc trách, nhim vi, vj tn, vai trô, cong tác 
duçrc giao và dc dim, tInh hInh, nhim vi chInh trj cUa Ca quan, dcinvj. Tp 
trung lam rO nhctng ni dung dãng k phân dâu, rèn luyn, gop phân khãc 
phiic, sira chUa các han ch& khuyt dim cUa Ca nhân và tp th dã thrgc chi 
ra trong qua trInh kiêm diem, tir phê bInh và phê bInh hang näm theo tinh 
thin Nghj quyt Trung irong 4 khóa XI, XII và Kt lun s 21-KL/TW ñgày 
25/10/202 1 cUa Ban Chip hành Trung uong. 

- Chü trong cong tác kim tra, don dc, giám sat th%rc hin cUa cap Uy 
cap trên dôi vâi cap duOi và cong tác kiêm tra, don dôc, giám sat trong ni b 

A P • P r P P • P A to chuc dang, co quan, dan v; lang nghe y kien phan anh, gop y cua can bo, 
dãng viên, nhân dan; phát hin, nêu gixang, biu di.rcmg, khen thung, dng 
viên kjp thii nhctng thành tIch, két qua dat  dirçic cüa tp the, ca nhân tiêu 
biêu. Kiên quyêt dâu tranh vó'i nhüng biêu hin hInh thrc, dôi phó trong to 
chirc thirc hin. Ly kt qua hçc tp và lam theo tu tithng, dao  dt'rc, phong 
cách H ChI Minh lam mt trong nhuiig ca s&, tiêu chu.n quan trQng d dánh 
giá, bInh xét, xp loai  can b, clang viên, cOng chüc, viên chrc; ngithi lao 

A • A cong trong co quan, don vl hang nam va ca nhiçm ky. 

II. DOI TIXQNG, NQI DUNG vA CACH THI5C THC HIN 
1. Di tu'çrng 
- Toàn th can b, clang viên, cong chirc, viên chüc; nguäi lao dng 

trong các ca quan, don vj thuc h thông chInh trj du phâi xây drng k 
hoach cá nhân toàn khóa v vic hc tp và lam theo tu tithng, dao  drc, 
phong cách H ChI Minh. Hang näm, can b, clang viên, cong chirc, viên 
chirc; ngithi lao dng trong ca quan, clan vj c1i the hóa k hoach  th%rc hin 
hçc tp và lam theo tu tuO'ng, dao  durc, phong cách H?) ChI Minh, l?)ng ghép 
trong ni dung cam két tu duong, rèn luyn, phân du gn vâi vic khc 
phiic, sira cha han  ch, khuyt dim qua kim dim tr phé bInh và phê bInh. 
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- Riéng di vâi can b, dâng viên, ni dung hçc tp và lam theo tii 
ti.thng, dao  dirc, phong cách H ChI Minh phài gn kt vâi yêu cu thirc hin 
quy djih vênMng diu dãng vién không diçic làmquy djnh vtráclrnhim- 
neu guong do Trung umg và Tinh üy ban hành. 

2. Ni dung tr9ng tam trong h9c tp và lam theo tir ttrô'ng, do dfrc, 
phong each Ho ChI Minh 

(1) ChU dng, tIch circ nghiên ciru, h9c tip, quán trit và tham gia tuyên 
truyn, báo v Crang linh, dir&ng li cüa Dãng, chinh sách, pháp lust cUa 
Nhà nisâc; không ngüng nâng cao bàn linh chInh trj, kiên djnh chU nghTa Mac 
- Lenin, tix tixâng Ho ChI Minh, miic tiêu dOc  1p dan tOc  và chU nghia xA hi; 
tIch crc d.0 tranh vOi nhftng biu hin suy thoái v tu ttrâng chInh trj "tir 

.x . ,, , ,, . dien bien , tir chuyen hoa trong nçi bç. 

(2) Không ng1rng tu duOng, rèn luyn v phm chtdao dirc, li sng; 
tich circ doi mcxi phong cach cong tac, tac phong, le loi lam viçc; day manh 
thirchàth tit kim, chngtham nhfing, lang phi, lieu circ, quan lieu; khong 
sa vao bçnh thanh tich, hinh thuc, pho truong; tang cuong dau tranh vcxi 

.. .' , nhirng bieu hiçn suy thoai ye dao  duc, loi song. 
(3) Không nglrng nâng cao thirc, trách nhim phiic vi nhân dan, xây 

dirng phong cách lam vic trçng dan, tin dan, gân dan, lang nghe dan, hiêu 
dan, hçc dan, gän bó mt thiêt vâi nhân dan, thrc s1r là tam guong ye dao 
durc, lôi song dê nhân dan noi theo. 

'4,) Phát huy dan chü, doàn kt gn vài tang cung k' lut, k' circmg 
trên ccx sâ chap hành tt nJyên tc tp trung dan chü, tang cungtir phê 
brnh va phe brnh; co y thuc to chuc ky luat  cao; giu gin doan ket nçn b9. 

(5) Co chI, khát vQng yuan len trong cong tác, trong CUC sng; có tinh 
thn chü dng, tIch c1rc, dam nghT, dam lam, dam nói, dam chju trách nhim, 
dam di mdi, sang t?o,  dam duang du vOi khó khn, thi thách trong cong vic. 

'6,) Huâng üng tich circ phong trào thi dua xây drng van hóa, con nguôi 
Yen Bái "Van minh, than thin, doàn kit, sang tao, hOi nhap", chuong trInh, 
k hoach  hành dng cUa cp Uy, chInh quyn v nâng cao chi s hnh phüc 
cho nhân dan; gop phân xây dirng thành phô Yen Bái s&m tr& thành do thj loai 

'' , ,, , A • A • A II Xanh, ban sac va h?nh  phuc , xung tam la dau tau, dQng lc thuc day phat trien 
kinh t - xã hôi cüa tinh. 

(7) Thuxng xuyên phn d.u, rèn luyn thirc hin t& Quy djnh cüa Ban 
Chip hành Trung uang v nhftng diu dáng viên không duçrc lam, Quy dnh 
cüa Trung uang và Tinh üy v trách nhim nêu gtrang cüa can bO,  dãng viên, 
QUy djnh cña Ban Thuxng vi Tinh üyv thirc hin van hóa, dao  dirc trong 
dang va hç thong chrnh tr tal  Dang b9 tmh Yen Bai. 
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(8) Hoàn thành t& chüc trách, nhim vii duçic giao, gop phn phát trin 
kinh t - xã hi, giãm nghèo bn vüng, d.y manh  thc hin có hiu qua mijc 
tiêu xay dirng nông thôn mói, do thj van minh; xây dirng lirc hrçrng vU trang 
dáp üng yêu câu, nhim vi theo tinh than Nghj quyêt Dai hOi XX Dãng b 
thành ph. 

(9) Tang cuông sâu sat Ca s, khc phic bnh hành chInh, quan lieu; có 
giái pháp hiu qua gop phân nâng cao näng 1rc lãnh dao,  st'rc chiên dâu cüa 
c.p üy, t chüc dàng, xây dvng  t chirc dãng trong sch, vUng manh;  xây 
drng chi b kiêu mâu; nâng cao chat h.rcng, hiu qua cong tác dan v.n và 
hot dng cüa Mt trn To quôc, các doàn the. quân chüng theo yêu câu các 
nghj quyt và d an chuyên d cUa Thành üy và k hoach  hang dng thrc 
hin các nghj quyt, chi thj, d an... cUa Tinh üy, Trung i.rcrng Dâng. 

3. Cách thfrc thyc hiên 
3.1. Các cap iy chi 14o, hithng dn cy thi hóan3i dung k hoqch h9c 

tlp và lam thee tic tiding, dro dá'c, phong cách Ho ChiMinh cüa can b5, 
dáng viên và cong chá'c, viên chác; ngwài lao d3ng trong cc quan, d071 vj 
chwaphãi là dàng viên phà hq vó'i (tc diem tInh hlnh, nh4?m vy chinh trj 
cüa co quan, don vj, djaphwung 

Can cir Hir&ng dan cüa Ban Thuing v'i Thành üy, nOi  dung chuyên dê 
h9c tp va lam theo ttr tiiO'ng, dao  düc, phong each Ho ChI Minh toàn khóa 
, . - 4 • - A A va hang nam, xuat phat tu dac  diem, trnh hrnh thijc hiçn nhiçm viii chinh trl 

dtxçc giao, các cp uy nghiên ciiru, djnh hu&ng cii th ni dung k hoch hçc 
tap va lam theo tu tuong, dao  due, phong each Ho Chi Minh toan khoa cua 
can bO,  clang viên và cong chirc, viên chic; ngui lao dng trong coquan, 
don vj mInh chua phài là clang viên. Dc bit, can gãn ni dung phân dâu h9c 
t.p, lam theo tu tixàng, dao  dCrc, phong cách Ho ChI Minh vói vic hoàn 
thành tt nhim vi duçic giao, khc phiic kjp thii nhing han ch& yu kern 
cüa tpth và cá nhân dä chi ra sau kim dim, ti,r phê bInh và phê bInh theo 
tinh than Nghj quyêt Trung uong 4 khóa XI, XII và qua trinh kiêm diem, 
dánh giá kt qua thirc hin nhim v%i chInh trj hang nàm, nht là nhng 
khuyêt diem, yêu kern kéo dài hoc các vii, vic gay birc xüc, bat bInh trong 
can bQ, clang vien, Nhan dan thanh pho. 

3.2. Xây dy'ng kê hoçich cd nhân 
- Cn cü Chi thj so 05-CTITW, Kêt lun so O1-KL/TW cüa B ChInh trj, 

k hoach  và hu&ng dn Thành üy thirc hin Chi thj s6 05-CT/TW, mi can b, 
clang viên, cong chüc, viên chüc; ngithi lao dng trong co quan, dcm vi xây 
drng ké hoch cá nhân hçc tp và lam theo tu tir&ng, dao  dtrc, phong each H 
Chi Minh toan khoa. Nçi dung ke hoach  can barn sat vao dnh huong chung cua 
cp üy nhung phãi chrçrc cii the hóa thành mic tiêu, bin pháp, vic lam Cii th& 
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sat hcp vOi vj trI viêc lam, chirc trách, nhim vi dtrçic giao cüa ban than can b, 
dãng vién, cong chtrc, viên chrc; ngithi lao dng trong Ca quan, dcm vj. Dng 
th&i, có sr gn kt ch.t ch gifa yeu cu tu duöng, rèn luyn v phAm chit 
chmnh tn, dao  dác, Mi sng vó'i vic hoãn thânh t& chirc trách, thim viii duçic 
giao; kjp thii khc phiic hn ch, khuyt dim da duçic chi ra qua tr phé bmnh và 
gop , phé binh cüa tp th& cá than trong co quan, don vj. 

- Kêt cau, ni dung ké hoach cá nhân thc hin theo mâu huóng dan (co 

máu kern theo). 

- Thri gian hoàn thành: Xong trong tháng 01/2022. 
3.3. Bdo cáo dàng kj tJz4rc hin ki hoçic/i 
- K hoach  hçc t.p, lam theo tu tt.rOng, dao  dIrc, phong cách H ChI 

Minh cüa cá nhân can bO,  dãng viên phái duçc báo cáo, dang k thrc hin 
tru&ccp üy, t chüc dáng cüa co quan, don vj, dja phuong. Sau khi báo cáo, 
ca than bo sung cac y kien gop y cua dong chi, dong nghip de hoan chrnh va 
chInh thirc giri van ban k hoach  cho cp üy dja phisang, Ca quan, don vj d 
dang k thirc hin. 

- Dôi vài cong chirc, viên chirc, nguri lao dng trong Co quan, don vj 
9 • P A P P 'A P A P chua phai la dang vien: Bao cao dang ky th%rc hiçn ke hoach  ca nhan truoc co 

quan, don vi cong tác; np ban k hoach clang k cho lãnh dao  co quan, don 
vj dê theo dOi, km trC. 

3.4. Giám sat vic thrc hin kl hozc/z 
- Cap üy, chi bt, các to chirc doàn the &, co quan, don vj, dja phuong Co 

P P A • P P A A P V A P A A trach nhim giam sat viçc thuc hiçn ke hoach cua can b9, clang vien, cong 
chirc, vien chrc; ngithi lao dng trong co quan, don vj. 

A A P A P P A P • A A P P 

- Mt tran To quoc, cac to chuc chrnh trl - xa h9i va nhan dan giam sat 
F • _ P P A 9 P A P A A 9 A qua trinh dang ky va thrc hiçn ke hoach cua can b9, dang vien, that la can bç 

chu chot cac cap theo quy dnh. 
3.5. Dánh gid vic tJzrc hin kl hoich 

A • A A - Tang cuo'ng tir phe binh va gop y, phe brnh vice thrc hien  ke hoach 
P 9 A P A A A P ' P 

di.rçc duy tn thuong xuyen, gan vol npi dung sinh hoat chi b9 de kp thai phat 
huy ixu dim, khc phiic han  ch, khuyt dim.

PP A - Dnh ky hang nam, vice danh gia, rut lunh nghicm thrc hiçn ke hoach 
• P A . P ' P A P A 

duac dua vao chuong trrnh, nçi dung hem diem, danh gia, phan ba!  can bQ, 
A P A P P ' • A P 9 • A A 

cong chuc, vien chuc va hem diem, xep loaito chuc dang, clang vien cuoi nam. 

Các c.p üy, chInh quyn, Mt tr.n T quc, các doãn th chInh trj -, xã 
hOi, lath  dao  co quan, don vj chi dao,  huâng dan, don doe vic kiêm diem, 
dánh giá kt qua vic thirc hin k hoach h9c tap, lam theo tu tuo'ng, dao  drc, 
phong cách H ChI Minh cUa can b, dáng viên, cong chirc, viên chirc; ngui 
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lao dng trong Co quan, dcm vj. Trên co sâ báo cáo tir dánh giá vic thrc hin 
k hoach  cUa mi cá nhan va cac kin gop cia tp th& cpüy, tp th 
lanh do co quan, dcm v! thong nhat danh gia ket qua thirc hiçn ke hoach  cua 
tirng Ca nhân, dc bit là vic nêu gucmg cüa can b, clang viên, nht là can 
bO chU ch&. Kt qua thirc hin k hoch là mOt  trong nhthig can ci quan 
trçngde danh gla, xep loai can bQ, clang vien, cong chuc, vien chuc; nguoi 
lao dçng trong co quan, don vl hang nam. 

3.6. Côngtác kiêrn tra, so kit, tdng kIt vàthi dua, khen thithng 
- Hang nam, cap uy, to chuc clang cap tren kiem tra cong tac lanh dao, 

chi dao  vic xay d%rng, clang k, trin khai, kt qua thirc hin kê hoach  hc 
t.p, lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh cüa canbO, clang 
vien, cong chi'rc, vien chirc; nguäi lao dng trong co quan, don vj dôi vói các 
cap uy, to chuc clang trrc thuQc. 

- Cap Uy, lãnh dao  co quan, don vj chü dng kiêm tra, giám sat, don doe 
A A A 7 P A I A A P A vic xay dmg va thrc hiçn ke hoach cua can b9, clang vien, cong chuc, vien 

chirc; nguYi lao dng trong co quan, don vj. Djnh kS'  6 tháng, 1 näm và cui 
nhim kS'  to chrc so kêt, tong két, dánh giá, rut kinh nghim kjp thii. 

- Cap üy, lãnh dao  co quan, don vj thu&ng xuyôn quan tam phát hin, ghi 
nhn, biu duong, khen thuâng nhttng tp th& Ca nhân tiêu biu, gucing mâu, 
cO nhiêu cô gang, nhiêu cách lam hay, sang tao,  hiu qua trong xây dijng kê 
hoach cá nhân và tir giác hçc tap, lam theo tu tithng, dao  d(rc, phong each H 
ChI Minh. Dng thii, kjp thai don dc, nh.c nhi, phé bInh, un nn nhng 
biu hin loch lac,  nhing cách lam hInh thüc, kern hiu qua; kim dim và 

P P 7 A P A A P A xern xet hinh thuc ky luat  doi vol nhung tp the, ca nhan vi pham khuyet 
diem hoie có nhiOu han  chê, yêu kern trong to chüc thirc hin. 

III. TO CHUC THTIC HIN 
1. Các cp üy, t chirc clang có trách nhim chi dao  thc hin nghiêm tic 

Huâng dn nay; dng thii, ciii th hóa phü hçip vâi chirc näng, nhim vii cüa 
co quan, don vj, dja phuong; djnh k' hang näm tng hqp báo cáo kt qua 
thrc hiçnvoi cap uy cap tren. 

2. Cap üy, Uy ban Kiêm tra các cap dua nOi  dung xây dirng và thirc hin 
P A A I 7 P P A P ke hoach  ca nhan hçc tap,  lam theo tu tuong, dao  duc, phong cach Ho Chi 

Minh vào chuong trInh, kê hoach  kiêm tra, giám sat vic th%rc hin Chi thj so 
05-CT/TW, Kt lun s' O1-KL/TW cña BO ChInh trj dM vOi cp üy, M chi.rc 
clang trVc  thuc. 

3. Ban Tuyên giáo Thãnh üy chü trI, phi hçip vói các cci quan tham mrni, 
giüp vic cüaThành üy thuäng xuyen theo dOi, kirn tra, don dc vic thrc hin 
Huong dan nay, dtnh  ky hang nam bao cao Ban Thuong vii Thanh uy. 
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Trén day là Hixâng dn cüa Ban Thu&ng vii Thành uy v vic xây dung 
va thc hiçn ke hoach ca nhan h9c tap, lam theo tu tuang, dao  due, phong 

- I. • ,. , . _j A each Ho Chi Minh giai doan 2021-2025. Qua trrnh thirc hiçn, neu co van de 
c.n b sung, diu chinh hotc nhUng kho khãn, vuâng mac, các chi, dáng bO 
tric thuc kjp thai báo cáo Ban Thuang vi Thành Uy (qua Ban Tuyên giáo 
Thành üy) dé xem xét giái quyêt theo thâm quyên./. 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh u' (d b/c), 
- Các dông cM UV BCH Dâng bO TP, 
- Các chi, dáng bO trrc thuc, 
- Các phèng, ban, cu quan, MTFQ và các 
doãn the thành phô, 
- Ban tin Dãng b thãnh phô, 
- Trang thông tin din tfr TP, 
- Luu BTG, VT/TU. 

T/M BAN TIJ1JNG VV 
PHO Bf THU THUONG TRVC 



DANG BO: BANG CONG SAN VIET NAM 
CB/CQ/BV  

* ngày tháng 01 nám 2022 

KE HOACH CA NHAN 
hQc tp và lam theo tii trông, do dfrc, phong cách H Chi Minh 

giai don 2021-2025 

HQ Va ten: Näm sinir  

Chire vi Dáng, chInh quyn, doàn th  

Dan vj cong táe:  

Chi bô sinh hoat:  

Sau khi hçc tip, quán trit, thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
cüa Bô ChInh trj khóa XII; K& 1un s 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cUa Bô 
ChInh trj khóa XIII v tip tic thirc hin Chi thj s 05-CT/TW; K hoach s 
95-KHITU, ngay 09/11/2021 cua Ban Thuang vi Thanh uy thirc hiçn Ket 1un 
so 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 cUa Bt ChInh trj khóa XIII ye tiêp tiic thirc hin 
Chi thj s 05-CT/TW "v dÀy manh  hpc tp và lam theo tu ttthng, dao  drc, 
phong each H ChI Minh" giai doan  2021 - 2025, tôi xay drng k hoach  h9c 
tap va lam theo tu tucing, dao  due, phong each Ho Chi Minh gial dotn 2021 - 
2025 vâi nhUng ni dung cii th nhu sau: 

I. Ni dung phÀn dÀu hçc tp, lam theo tir ttrômg, o dfrc, phong each 
Ho Chi Minh 

A 

 Xác djnh rO mic tiêu, bin phap, vic lam cith gn vói cii th hOa trách 
nhiçm neu gixong cua ban than, barn sat cac yeu cau, nhiçm vç tr9ng tarn trong 

A P A I A hçc t.p, lam theo tu tucing, dao  due, phong each Ho Chi Minh da neu trong 
Huâng dn cüa Ban Thumg vi Thành üy. MOt  s gçii chung nhix sau: 

1. V vic tu dffông, rèn luyn phm chAt chInh trj, dto dfrc, iôi sng; 
thirc hin trách nhim nêu glro'ng 

1.1. Không ngIrng h9c 41p, nâng cao bàn linh chinh frj 

- Chü dng, tIch cc hçc tsp, nghiên ciru d nâng cao trInh dO nhn thüc, 
hiu bit v chü nghia Mac - Lenin, tir tithng H ChI Minh, Cuong linh, &thng 
lôi dôi mói và cac nghj quyét, chi thj cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuóc; nhim vi ehInh trj cUa dâng bO. 
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- Nâng cao bàn lTnh chInh trj, kiên djnh miic tiêu dc 1p dan tc và chU 

nghTa xa hi; kién djnh các nguyen tc tt chüc sinh hoat  Dang; cüng c nim 
tin vào sir lãnh dao  cüaDáng; tich circ. d.0 traph, trphê bInhvà phê bIñhdê 
không sa vao tInh trng suy thoái v tu tuâng chInh tn, có biu hin "tir din 
bin", "tr chuyn hóa". 

- Tich crc tham gia thông tin, tuyên truyn báov nn tang tu tthng cüa 
Dang, thu tranh vcn nhung thong tin sat tral, cac luan  diçu xuyen tc cua cac 
th lrc thu djch. 

1.2. Thu'o'ng xuyên tu dwöng, rèn luyn vt dio dá'c, 16i s6ng 
A X A ' A . - Phan thu thirc hiçn can, kiçm, hem, chinh, chi cong, vo tix theo tu 

ttthng, thm gl.rclng dao  düc H ChI Minh; tr giác th%rc hành tit kim; không 
tham nhUng, lang phi, tiêu c1rc; tham gia dau tranh vâi các biêu hin suy thoái 
ye dao  diTrc, lôi song. 

A A r• - Xay drng loi song doan ket, nhan a!, trung thirc, glan dl,  trçng danh dr, 
có trách nhim vâi t.p the, hôa nhp, gàn bó vâi cong dông; không sa vào bnh 
quan lieu, thành tIch, hInh thüc, phô trucrng. 

- Guong rnu thirc hin quy djnh v chun mirc do düc cong vii, dao  due 
nghe nghiçp cua CG quan, dcin vl. 

A 

- Nghiêm tue chip hành Quy  djnh cüa Ban Thung viii Tinh üy v thrc 
hiçn van hoa, dao  due trong dang, trong hç thong chinh trh;  hucing ung tich circ 
phong trào thi dua xây dirng con ngi.rii thành phô Yen Bái "Van minh, than 
thin, ã'oàn ket, sang tgo, hói nhp ". 

1.3. Dôi móiphong cách cong tác, tácphong, lê lôi lam vic 
- Hçc tp và lam theo Bác a phong cách quân chUng, dan chü, nêu gucYng, 

nói di dôi v6i lam. 

- Trong giai doan cách mng hin nay, trên nên tang phong cách quân 
chüng, dan chü, nêu gucYng, nói di dôi vOi lam theo tix tithng, dao  drc, phong 
cách H ChI Minh, ngu&i can b, dãngviên, nht là can bO länh do cn tIch 
crc ren luyen de dot mm phong each, tac phong cong tac theo hucrng: 

+ Thông nhât gitta l lun vâi thrc tiên, nói di dôi vâi lam; dam bào tInh 
thit thrc, hiu qua. 

+ Xây drng phong each lam vic khoa hçc, chuyên nghip, hin dai. 

+ Thrc sir phát huy dan chU, ton trçng tp th, g&n vâi tang cu&ng xây 
dijng k clxang, nn nip, th%rc hin Mt nguyen tc tp trung dan chü. 

+ Tix chU, näng dng, sang tao,  có tInh quyt doán và tinh thin trách thim 
cao; dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim. 

A A A F •.Z ., , + Sau sat cong vice, co kiem tra, giam sat. 
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+ Co phong cách qun chüng, giãn dj, khiêm tn, gn bó vâi ctng nghip, 

gân gUi Ca S, ton tr9ng nhán dan. 
+ Thrc hin t& trách thim nêu gircmg. 
1.4. Thrc hin tJt ti.rphê blnh vàphê bIn/i 
- Xác djnh mic tiêu phn du và bin pháp, vic lam C1i th trong tir phé 

bmnh và phê bInh theo tinh thn Nghj quyt Trung uong 4 khóa Xl, XII và Kt 
1un so 21-KL/TW cüa Ban Chap hãnh Trung uang. Nguii dlrng dâu cp Uy, co 
quan, dcm vj phái là tm guang tr phê bInh và phê bmnh d cp duth lam theo. 

- Xác djnh trong tir phê bInh va phé bInh phái thrc sr cu thj, ttr giác, 
trung th%rc, chân thành, cong tam; không hUu khuynh, né tránh, chy theo chü 
nghia thành tIch; khi có khuyt dim phài than khuyt dim và phái có k 
hoach sira chUa; kiên quyt du tranh chng nhUng biu hin lçii ding phé bInh 
dê nói xâu, bôi nhç, h. uy tin cüa nhau. 

1.5. Chá tr9ng thyc hin t6t mói quan h vó1 n/ian dliii 
- Nâng cao 5' thüc, trách nhim phiic vii nhân dan sat hçip vâi chlrc näng, 

A 9 9 A A P A 9 P 9 A P nhiçm vii cua ca quan don v va yeu cau vl tn viçc lam cua ban than. Luu y 
cac yeu câu: Gân dan, sâu sat co s, tao  diêu kin thuan lqi cho ca sâ; ton tr9ng 

A A 9 A p 9 A A P A lang nghe tam tu, nguyçn v9ng cua quan chung, chu dung doi thoai voi nhan 
dan và can bO duth quyên; lam vic vâi thai d khách quan, cong tam; kjp thii 
xem xét, giái quyt nhftng kin nghj chInh dáng, hqp pháp cüa nhân dan; có 
phong cách 1mg xlr van hóa, nhân van trén tinh than yêu dan, trong dan, tin 
dan, vi dan... 

P A 9 A 9 A P A A - A 9 - Tich crc tir phe bmh va phe bmh, thu tranh vrn nhung bieu hiçn vo cam, quan 
lieu, ci:ra quyên, hách djch và các hãnh vi nhUng nhiêu, gay phiên ha nhãn dan. 

- Th%rc hin tot quy djnh cUa Bô Chinh trj ye trách nhim cUa dáng viên 
A P 9 A - A • A A P A P 9 9 A A dang cong tac thuong xuyen gui mot lien hç vrn to chuc dang va nhan dan nrn 

Cu trü. 
P 9 

- Tich cijc hithng 1mg, tham gia chucing trInh "Ngày cuôi tuân cUng dan 
và doanh nghip" bang hInh thc phü hp theo K hoach  s 98-KB/TU, ngày 
30/ 11/2021 cüa Ban Thuôrng vi Thành üy. 

1.6. DJi mfri, sang 4z0, hoàn than/i t6t chác trách, nhim vy du'ic giao 
- Chap hành nghiem the quy chê, quy djnh, chuang trInh, ké hoach cOng 

tác cUa co quan, don vj. 
- Chü dng, tich crc, sang tao,  dam nghi, dam lam, dam nói, dam chju 

trách nhim, dam ducing du vth kho khän, thi:r thách; có 5' chI, nghj lirc d6i 
mâi, sang tao  và khát v9ng yuan Len trong cong tác, trong cuc song; tam 
huyt, trách nhim trong thirc thi nhim vi; hoàn thành tt các linh vrc, nhim 
vi.i duçic phãn cOng. 
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- TIch circ hçc tp cp nht kin thirc, k5 nàng, nghip vii dê nâng cao 

trInh d, nanglrc, chtt 1ung, hiu quãcông tác: 

1.7. Ve y thwc to chuc ky luçzt 
- Chp hanhnghiêm nguyen tc tp trung dan chU; coi trQng, phát huy dan 

chü di dôi vâi giü nghiêm k) luat,  k cirong trong to chCrc, co quan, dcm vj. 

- Guorng mu chap hành các nghj quyt, chi thj, quyt djnh, si,r phn công, 
diu dng cüa t chirc; thirc hin nghiêm tüc ch d sinh hoat Dãng, quy ché, 
quy djnh và ni quy cüa tO chi'rc, cci quan, don vj. 

1.8. V doàn kIt njii b5 
- Ht lông chãm lo tham gia xây drng doàn kt ni b; quan tam di sang 

v.t ch.t, tinh thn cUa ngix?ii lao dngtrong co quan, don vj, dja phuong; khách 
quan, cong tam vi can b duói quyên; hçip tác tOt vcCri  dong chI, dong nghip 
d cüng tin b, hoàn thành t& nhimvi.

A A 

- Chan thanh giup do dong chi, dong nghiçp trong cong tac va trong cuçc 
sang; bão v uy tin, danh dir chInh dáng cUa dng chi, dng nghip, không tranh 
cOng, d li, né tránh, dun dy trách thim va khuyét diem cho ngui khác. 

- TIch circ tham gia xây drng to chirc dáng, chinh quyên và các to chirc 
chinh trj - xã hi noi cong tác; kiên quyt du tranh chng các biu hin chia 
rê, be phái, gay mt doàn kt ni b và trong nhân dan. 

• A A s A . a 2. Ye vice phan dau hoan thanh tot chuc trach, nhiçm vu dudc giao 
Trong ni dung nay, trng cá nhân can cir chirc trách, nhim vi, vi tn, vic 

lam d xac djnh ci th các miic tiêu, nhim vi trpng tam dang kb" phn du 
thirc hin, mi.'rc d thrc hin trong nhim kST, trong närn.

a II. Ke hoich khac phic hn che, khuyet them cua ban than 
Ca nhân tij xác djnh nhim v11, giãi pháp và miic tiéu phn du dat  duqe 

trong vic khäc ph%lc các han  chê, khuyêt diem dã duqc chi ra qua tr phê bInh 
9 9 A A A • f A A cua ban than; nQi dung phe binh, gop y cua tap the, ca nhan trong co quan, don 

v va ket qua kiem tra, giam sat cua co quan Co tham quyen. 

- Khc phiic h?n ch& khuyt dim trong tu duOng, rèn luyn ye chInh trj, tu 
ttxTng, nhât là trong hçc t.p, quán trit, tham gia tuyên truyên, bâo v nén tang tir 
tuOng, nghj quyt, chi thj cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc. 

- Khc phic hn ch& khuyt dim trong tu duOng, rèn luyn phm chit 
dao dire, loi song, doi mm phong each, tac phong cong tac. 

- K1ic phic han  ch, khuyt dim trong thrc hin nhim vii duçc giao. 

ifi. Tir dánh giá kt qua thic hin (thirc hin vào cu& näm, cui nhim ks'). 
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1V Nhn xét, dánh giá cüa chi b/cor quanldo'n vi (tlnrc hin vãb cUôi ñ.m, 
cuôi nhiém ks'). 

TIM CHI BQIC(i QUAN/D(YN VI NGIRI XAY DG KE HOCH 
(lcj.5, ghi rö ho ten) 
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