
DANG BO TINH YEN BAI BANG CONG SAN VJ1T NAM 
THANH U' YEN BA! 

S g'1 -KHITU TP. Yen Bái, ngàyj5'tháng  9 nám 2021 

KEHOACH 
Triên khai thc hin Kêt 1un so 06-KL/TW ngày 10/6/2021 dlla Ban BI 
thir ye tiep tic thrc hiçn Chi th so 40-CT/TW cua Ban Bi thir ye tang 

ctrôiig sir lânh d30 ella Bang dM vó'i tin ding chInh sách xã hi 

ThxchinKhoaeh s 42-KH/TU, ngày 23/8/2021 cüa Tinh üyYên 
Bai thre hien Ket lu,n so 06-KL/TW, ngay 10/6/202 1 cua Ban Bi thu ye tiep 
tic thirc hin Chi thj s 40-CT/TW cUa Ban BI thu v tang cuàng si.r länh dao 
cüa Bang dôi vâi tin ding chinh sách xã hi. Be tiêp tiic phát huy nhftng kêt 
qua dã d?.t  duçic trong cong tác tin diing chInh sách xã hi trên dja bàn thành 
ph& dng thii kh.c phiic nhüng tn tai  hn ch trong cong tác nay duçic chi 
ra tai  Kêt 1un 06-KL/TW cUa Ban BI thu, Ban Thuông vi Thành lly ban 
hành K hoach  trin khai thirc hin vâi các ni dung cii th nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 
1. Nâng cao nhn thüc và trách nhim cüa các c.p üy, chinh quyn, 

Mt trn TO quôc Vit Nam, các tO chic chInh trj - xã hi, can b, dáng viên 
và nhân dan trén dja bàn thành phô ye nghTa và tam quan tr9ng cüa tin ding 
chInh sách x hi dôi vó'i giãm nghèo ben vüng, thixc hin an sinh xã hi, xây 
dirng nông thôn mcci và phát triEn kinh t - xâ hi i dja phucing. 

2. Cp üy, t ch'rc dàng, chinh quyn, Mt tr.n T quc Vit Nam, the 
to chc chInh trj - xã hi tir thành phô den cci sâ quán trit sâu sac ni dung, 
nhim vi, giài pháp nâng cao hiu qua tin diving chinh sách xã hi duçc nêu 
trong Chi thj 40-CT/TW và Kt 1u.n 06-KL/TWd xây drng chuong trInh, 
ke hoach  hanh dl9ng phu hcip vcn dieu kiçn thirc te cua tung cci quan, to chuc, 
don vj, dja phucing. 

!!. MVC TIEU 

1. Tip tiic nâng cao hiu qua tin diing chInh sách xã hi, bào dam tang 
truâng Ca v s luqng và chit luçing, gop phAn thrc hin thành cong miic tiêu 
giàrn nghèo, an sinh xa hi, xay dirng nOng thOn mái cüa thành ph theo 
Ngh quyet Dai  h91 Bang b9 thanh pho Yen Bai lan thu XX va Ngh quyet 

A A A Dai h9i Bang bç trnh lan thu XIX die ra trong giai doan  202 1-2025 va giai 
dioan tip theo. 
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2. Dáp irng kjp thai nhu câu von tin ding chinE sách cho h nghèo va 
P - A 0 ' ' ' ". doi tixcYng chinh sach xa hçi, phan dau hang nam lOO/o hg ngheo va doi 

P P A A A P A A P P P tixgng chinh sach xa hçi dudieu kiçn, Co nhu cau vay von tin ding chrnh sach 
dirge tiêp cQn vói nguôn von ru däi dê dâu tir phát trién san xuât, gop phân 
nâng cao mirc song, nâng cao chi so hnh phüc cho ngithi dan; tao  vic lam 
cho ngi.thi lao dng; nâng t3 l h dan & nông thôn dirge sü diing rnrc hgp v 
sinh và cong trInh v sinh dat  tiêu chuân quôc gia; nâng t' 1 ngi.thi lao dng 
qua dào tao. 

III. NHIM VkJ,  GIAI PHAP CHU YEU 
P.  

1. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa các cap üy, chInh quyên các 
cp trong länh do, chi do ho3t dng tn diing chInh sách xä hi 

Các cap üy, ehInh quyên các cap can xác djnh cong tác tin diing chInh 
sáeh xã hi là mt trong nhung nhim vii trong tam, thuing xuyên trong trin 
khai k hoach,  giài pháp phát trin kinh t - xã hi giai doan  2021-2025, gop. 
ph.n th'çrc hin th.ng igi Nghj quyt Dai  hi XX Dãng b thành ph& Nghj 
quyet Dai  h9i XIX Dang b9 tinh va Ngh quyet Dai  h91 XIII eua Dang. Chi 
dao eác phOng, ban, Co quan, don vj, Mt trn To quOc, các to chi're chinh trj - 
- A P A S P P - A• S xa hçi phoi hçip chat che voi Chi nhanh Ngan hang Chinh sach xa hQl thanh 

ph trong quàn l, nâng cao hiu qua tin diing cüa chInh sách. 

2. Tang ctrôiig cong tác tuyên truyên, phô biên sâu rng ni dung 
Chi thj 40-CT/TW và Két 1un 06-KL/TW. 

Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao,  djnh hiing cáe co quan tuyên 
truyn thành ph tang cithng cong tác tuyên truyn dn toàn th dàng viên,•. 
can b, nhân dan nh.m nâng cao nhn thirc v vj tn, vai trO cüa tin ding 
chInh sách xã hi trong qua trInh t chüc thrc hin chü truong, dithng li cüa 
Dang, chinh sach, phap luat  cua Nba nuoc ye tang trirong krnh te di doi voi 
tin b và Cong b&ng xähi, bão dam an sinh xa hi, giám nghèo bn vUng, 
xay dirng nong thon mm; tuyen truyen ye quyen Igi va trach nhiçm cua doi 
tirgng chinh sách trong vic thirc hin chinh sách tin ding xa hi iru dai; tIch 
circ tuyén truyn d t?o  sir Ian tOa rng rãi trong xã hi v nhung thm girong 
din hInh tiên tin trong si'r d%ing vn tin diing chinh sách xâ hOi  yuan len 
thoát nghèo, lam giàu chinh dáng. 

3. Nâng cao hiu qua quän 1 Nhà ntr&c di vói tin diing chInh sách 
xã hôi. 

A A A A A S A A A Hang nam, Hçi dong nhan dan, Uy ban nhan dan thanh pho can doi, mu 
tiên b trI kinh phi tir ngun ngân sách dja phuong và ngun vn hgp pháp 
khac üy thác qua Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi thành ph d dáp 
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i'rng thu cu vay vn cüa h nghèo, h cn ngheo, h mâi thoát nghèo, lao 
dng chua CO vic lam và các di tung ehInh sách khác trén dja ban thành 
pho. Phan dau den nam 2025, tytr9ng nguon von uy thac tu ngan sach thanh 
phô chiêm It nhât 2,5% tong nguôn von tin dung chinh sách trén dja bàn tinh. 

• P 1 

ChInh quyên thành phô diên c s0 thi.thng xuyên quan tam chi dao  xây 
A P A • • P P A A A drng, long ghep mo hrnh, chung trrnh, d? an phat trien krnh te - xa h91, 

giàm nghèo ben vUng, xay drng nông thôn mci, hot dng khuyen nông, 
khuyn lam, khuyn ngu, chuyn giao cong ngh và tiên b k thut vâi tin 
diving chinh sách xã hi giai doan  2021-2025 d nâng cao hiu qua ngun 
vn; rà soát, l,p  danh sách di tuçlng thi hu&ng chinh sách di'ing quy djnh; 
kiêm tra, giám sat vic sü diing von cüa ngui vay dam bào nâng cao chat 
hxçing, hiu qua tin diing chInh sách x. hi tai  cusY. 

4. Nâng cao vai trô cüa Mt trn To quôc Vit Nam và các to chfrc 
chInh tn - xA hi thivó'i hoit dng tin drng chInh sách xã hi 

M,t trn To quôc Vit Nam va các to chcrc chInh trj - xã hi thành phô 
thirc hin t& chirc näng giám sat, phân bin xà hi di vâi hot dng tin 
dng; thirc hiçn tot Cong tac nh.n uy thac cua Chi nhanh Ngan hang chrnh 
sách xã hi thành phô, näm chäc tInh hInh sir ding von cña nguii vay; huOng 
dan vic binh xét dôi tucYng vay von Cong khai, dan chU; lông ghép vâi các 
chuang trInh, dir an cüa các t chirc chInh trj - xã hi; tu v.n, hixóng dn và 
than rng cac mô hInh san xu.t kinh doanh din hInh, các gucing thoát nghèo 
và vuo'n len lam giàu; tip tic trin khai, m& rng cuc 4n dng vi ngithi 
nghèo nh.m b sung ngun vn cho Chi nhánh Ngân hang chinh sách xã hi 
thành phi thrc hin cac chucing trInh tin diing chInh sách xã hi. 

5. Phát huy vai trô, trách nhim, nâng cao hiu qua hoyt dng cüa 
Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xä hi thành ph 

Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xã hi thành phi tip tiic trin khai 
có hiu qua mô hInh to chrc va phucing thirc quãn l tin diing chInh sách xã 
hi dc thà; chñ dng thirc hin tot vic huy dng, quàn 1 và sir dçing von 
có hiu qua; üng dng manh  me cong ngh thông tin, hin dai  hóa ngân 

• A 9 9 A P A A P A A 

hang; nang cao nang lrc quan trl va cong tac kiem tra, kiem soat ni b; 
tang cung kim tra, giám sat di vi hoat  dng tin diing chInh sách xA hi, 
hoat dng nhn üy thác cüa các t chirc chInh trj - xã hi; nâng cao chit 
1ung phiic vi và phát trin các san ph.m, djch vii h trçi diem lai  tin Ich 
cho nguO'i ngheo và d6i tucing chInh sách khác, chü dng tham muii, d xut 
vái EJy ban nhân dan thành phé chInh sách tin diing uu dãi di vói ngui 
nghèo và các déii tirçlng chinh sách khác, phü hçip vâi ti'rng giai doan;  tang 
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cuing cong tác ciào tao,  kin toàn, bi dirOng nghip vi, chuyên mon cho. 
Hi dng quãn trj và can b, nhân viên cUa Chi nhánh. 

IV. TO CilUC THVC llh1N 

1. Cap üy, to chirc dàng, chInh quyén, Mt trn To quôc Vit Nam, to 
chüc chInh trj - xa hi tr thành ph dn Co si có trách nhim lânh dao,  chi 
diao, t chüc thixc hin hiu qua Kt 1un 06-KL/TW, Chi thj 40-CT/TW và 
Kê hoach  nay; xây drng kê hoach  triên khai thrc hin phü hçp vOi chirc 
näng, nhim vii, diêu kin thirc tê cüa dja phiicmg, don vj; dljnh k' báo cáo 
két qua thrc hin vth Thisông trrc Thành Uy (qua Van phông Cap üy. và 
ChInh quyên thành phô). 

2. Uy ban nhan dan thànhph chi do cii th hóa k hoch nay thành 
cac chisong trinh, ke hoach  va CO 19 trinh cii the de thrc hiçn. Throng xuyen 
theo döi, kim tra, don dc, so kit, tng kt và djnh k3' báo cáo Ban Thu?rng 
vii Thành üy kt qua thirc hin. 

Trên day là K hoach trin khai thirc hin Kt lu.n 06-KL/TW cüa Ban 
BI this v tip tic thirc hin Chi thj 40-CT/TW cüa Ban BI this v tAng cithng 
si.r lãnh dao  cüa Dáng di voi tin d%ing chinh sách xa hi cüa Ban Thithng vi 
Thành üy. Yêu câu các cap üy, tO chüc dàng, co quan, don vj lien quan 
nghiêm tue trin khai th11c hin./. 

Nainhân: 
- Thi.rmg trirc Tinh u' (d b/c), 
- Các dông clii Uy viên BTV Thãnli üy, 
- Thtthng trrc HDND, lãnh do IJBND thành phô, 
- Các ca quan tham irnm giip vic cüa Thãnh iy, 
- Các phông, ban, dan vj, doàn the TP, 
- Các clii, dàng b trrc thuc, 
- Liru VPCU&CQ. 

T/M BAN T}H1(1NG V1J 
B1 THTJ 
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