
DANG BO TINH YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BAI 

s6 2o2- - CTr/TU TP. Yen Bái, ngàyj'f tháng 6 nám 2021 

CHI1NG TRINH HANH BONG 
Thic hin Nghj quyt s 40-NQIFU ngày 24/5/2021 cüa Ban Thtrông viii 

Tmh üy v nâng cao chat hrçrng, hiu qua hot dng cüa Mt trn T qu& 
Va dc doàn th chInh tn - xa hi các cp thành ph Yen Bái, 

giai don 2021 - 2025 

• fl S 9 5 

Thirc hiçn Nghi quyet so 40-NQ/TU ngay 24/5/202 1 cua Ban Thuang vi 
9 A fl A A • A 9 A A 

Trnh uy Yen Bai ye nang cao chat krcmg, hiçu qua hoat dong cua Mat trn To 
quc và các doãnth chInh tn -xã hi các cp tinh YênBái, giai do?n2021-2025 
(sau day gçn tat la Nghi quyet so 40-NQ/TU). Ban Thucmg vii Thanh uy Yen Bai 
ban hành Chuong trInh hãnh dng thrc hin Ng quyt, cii th nhu sau: 

I. MVC  BICH, YEU CAU 
1. Mic dIch 

S S P• - 9 9 , 

- Tang cirong va doi mm sr lath dao,  chi  dao  cua cap uy, sr phoi hcip 
P A A 9 A S A P A P A chat che cua chrnh quyen trong vice cung co, kiçn toan to chuc bQ may, nang 

cao vai trô, chat lucing, hiu qua hoat dng cüa Mt trn To quôc và các doàn 
A P A 7 7 9 A the chinh tr - xa h9t tu thanh pho den co so, dam bao tinh g9n, hoat d9ng 

hiu qua. 

- Phát huy tInh chU dung, näng dng, sang t?o  cüa Mt tr.n T quôc Va 
cac doãn th chInh trj xa hi trong vic tuyên truyn, vn dung, tp hçip doàn 
kt doàn viên, hOi  viên, các tang lap nhân dan tIch cijc tham gia., huang rng 
các phong trào thi dua, các cuc vn dng; thirc hin có hiu qua chIrc näng 

P P 7 A A 9 * A S P P P 7 giam sat, phan biçn xa hçn; cham lo bao vç quyen va lçn ich chmh dang cua 
doãn viên, hOi  viên và nhãn dan theo phuang châm "dan bieA't,  dan bàn, dan 
lam, dan kim Ira, dan giám sat, dan thy hzthng", phát huy vai trô là cu ni 
gicta cp üy, chInh quyn va nhán dan tao  sr ding thun xã hi, s%r üng hO cüa 
nhãn dan, cüng c lông tin, s1r gn bó mt thit cUa nhân dan vói Dàng và Nba 
nuâc, gop phân thirc hiOn th.ng ku các nhiém vii chInh trj cüa dja phuong. 

A 2. Yen can 
- Viêc t chüc th%rc hin Nghj quyt s 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 cUa Ban 

Thuung vi Tinh üy v nãng cao chit lucing, hiu qua hoat dng cüa Mt trn T6 
quc va cac doàn th chInh tn - xA hOi  các cp là nhim vii chInh trj quan tn9ng 
cüa các c.p üy, t chirc Dàng, ecu quan, don vj, tp th& Ca nhân; phãi duçuc 
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A A P A A 

trien khai dong bQ tu thanh pho den ca sa; chu trQng cong tac tuyen truyen, 
A A A A A P A A A A pho bien sau rçng den can bQ, dang vien va nhan dan. 

- Qua trmnh t chirc thirc hin Nghj quyt s 40-NQ/TU phái gn vâi 
quán trit thirc hin nghiém thc các chü trtrang, chi thj, nghj quyêt cüa Dáng, 

A . . , A , n 

barn sat Ngh quyet Dai  hi Dang bQ thanh pho khoa XX, nhiçm ky 2020-
2025. Thu?ng xuyên kim tra, don dc, giám sat; bô sung, cp nht nhUng 
chü truong, nhim vi m&i dê dáp üng vó'i yêu câu cUa thirc tiên. Dê cao tinh 

A I A P A P P A I P 1 A 

than chu dong, sang t?o,  doi mol, trach nhiçm cua MTTQ va cac doan the 
chInh trj - xa hi tr thành ph tOi cci sâ d dam báo trin khai t chirc thirc 
hin Nghj quy& dat  chat lucng, hiu qua cao nht. 

- Can cir vao nhim vi chInh trj cUa dja phuang d ci th hóa Nghj 
quyt cüa Ban Thi.thng vti Tinh üy thành các chi tiôu, thim vij, giái pháp 
thi& thirc, gn vâi giao trách nhim cho trng co quan, dan vj, xác djnh vic 
hoàn thành cac miic tiêu, nhim vii là mt trong nhUng nhim vi trçng tam 
c.n tp trung thirc hin hang näm. D cao tinh than chü dng, sang t?o,  dM 
mói d t chirc thirc hin Nghj quyt dat  chAt hrng, hiu qua cao nhAt. 

II. MIJC TIEU TONG QUAT vA CAC CHI TIEU CHU Eu 
1. Miic tiêu tng quát 
Cüng c& nâng cao chAt hrcng dOi  ngü can b chuyên trách Mt trn To 

quc và các doàn th chInh trj - xã hi thành ph dáp irng yêu cAu di mói 
ni dung, phuong thüc hoat  ding. Nâng cao chAt hrcrng, hiu qua tuyên 
truyn,4n dung tphp quAn chung nhân dan, tang cung cüng c6 khi dai 
doan ket, khai day  suc  manh,  tmh than yeu nuac, long t%r hao dan t9c, y tn tr 
lrc, tr cuäng va khát vQng yuan len cüa các tAng ló'p nhân dan, doàn kt 
dng lông cüng cAp üy, chInh quyn và ca h thng chInh trj quyt tam th%rc 
hin th&ng lçii các milc tiêu, nhim vi phát trin kinh t - xã hi, dam bâo 
quc phông - an ninh, xây drng Dãng vàh thng chInhtrj trong sach,  vng 
manh theo Ngh quyet Dai  hQl Dang bQ thanh pho Yen Bai lan thu XX, 
nhim kS'  2020-2025 dã d ra, quyt tam xây dirng thành ph Yen Bái sam 
trâ thành do thj loai  II "Xanh, bàn sac và hnh phUc". 

2. Cac chi tieu chu yeu 
A o 1 A A A I P A P A A (1) Phan dau 90/a doan vien, hçi vien va cac tang lap nhan dan duqc 

tuyên truyn các chü trucing, nghj quy&, chi thj cUa Dàng, chinh sách, pháp 
lut cUa Nhà nuàc, các quy djnh cüa dja phucing. 

(2) PhAn dAu 100% can b Mt trn, doàn th cAp cci s, tru0ng ban cong 
tác Mt tran,  chi doàn, chi hi &rqc bi duôiig, tp huAn nghip vj hot 
dng, k5' näng van  dng qun chüng. 
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(3) l thu hut doàn viên, hi viên vào các to chüc chInh trj - xã hi 
bInh quân dt tcr 75% trâ len. Duy trI sinh hoat  cUa các chi doàn, chi hi theo 
Diêu l cüa tCrng to chirc doàn the. 

0 r A I' • A A • 1 7 (4) Phan dau 100/0 cac doanh nghiçp co tu 30 lao dçng trci len va co du 
diu kin thành 1p t nU công, t chirc doàn, hOi  lien hip thanh niên sê 
thành 1p  duçic các t chrc doàn th tucnig rng, dai  din cho nguvi lao dng. 

(5) Ph.n du hang nàm có: 70% Ban cOng tác mt trn, chi hOi,  chi doàn 
thôn, tdãn ph6 hoãn thãnh t& nhim vti tth len; 80% Mt trn To quc, các 
doan the chinh tr - xa h91 capca sa hoan thanh tot nhiçm v1 tro len; lOO/ Mat 
trn To quôc va các doàn the chInh trj - xa hi xà, phuing, thãnh phô hoàn 
thãnh tot nhim vii trâ len, trong do có 20% hoàn thãnh xuât sac nhim vu. 

(6) Den näm 2025, có 100% can b chuyên trách Mt tr.n To quOc, các 
• I . 7 1 doan the chrnh trl - xa hQl cap thanh pho dt chuan chuc danh theo quy dnh; 
0 7 A I 7 A I 90 /o tra len Chu tch Mat tran To quoc, truong cac doan the chinh trl - xa hçi 

cap ca s dat  chuân chc danh ye trInh d chuyên mon và l luan chInh trj 
theo quy djnh. 

(7) Hang näm, Mt trnT quc vàmi t chc doàn th chInhtrj - xA 
hpi thanh pho xay drng mm it nhat 03 mo hinh tieu bieu; mot xa, phuong xay 
dirng mâi it nht 02 mô hInh tiêu biu, mi cOng doàn Ca so xay dirng mOi It 
that 01 mo hrnh tieu bieu trong phat trien kinh te, bao vç mm truang, an ninh 
trt tir, giãi phOng mt b.ng, xay dirng kt cu ha tAng giao thông nông thôn, 
xây dirng do thj van minh, giüp d thoát nghèo ben vftng... 

(8) Hang näm, Mt trn T qu6c và các doân th chinh trj - xã hi các 
cap tO chüc tuyên truyên vn dng Nhan dan hiên dat, cay côi, hoa màu Co 
gia tr! krnh te, vat  kien truc, dong gop ngay cong lao d9ng de ma rQng, nang 
cAp va lam mOi cac tuyn du&ng giao thong. Mi th chirc phAn dAu thrc hin 
tr 0,5 km trO len. 

(9) 100% can bO Mt trn T quc và các doàn th chinh trj - xã hi 
• . . I A I A 7 A 7 thanh pho tham gia smh hoat tai  cac Ban cong tac Mat tran va chi hçi doan 

A A 1 7 the thon, to dan pho tot thieu 1 quy/1 ky. 
(10) Mt trn T quc va các doàn th chinh trj - xA hti phAn dAu hoàn 

thành toãn din cac chi tiêu, thim vi theo chuang trmnh hành dng thirc hin 
Nghj quyt Dai  hi Dáng bO thành ph lAn thir XX và K hoach thc hin 
chuang trInh hành dng thirc hin thim vi chinh frj hang näm cüa Thãnh üy. 

Ill. NH1M VJ TRQNG TAM, GIAI PHAP CHU YEU 
1. Ti chfrc ph bin, quán trit sâu rng trong can b, däng viên và 

tuyên truyên rng rAi trong Nhân dan 
Các cAp üy, t chirc chInh trj - xa hi và các ca quan tuyen truyn chi 

dao, huOng dn ph bin, quán trit sâu rng trong can bO,  dáng viên, doàn 
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vien, hi vien và Nhân dan nhftng ni dung c ban, cot lOi ye quan diem, mic 
tiéu, cac chi tiêu, nhim vii va giãi pháp chU yk cUa Nghj quyt s 40-
NQ/TU ngày 24/5/2,021 cüa Ban Thithng vçi Tinh uy Yen Bái;v rni quan 
hç giva Mt tr.n To quoc va cac doan the chrnh trl - xa hçi voi Dang, Nba 
rn.râc va cac t chi'rc chInh trj - xã hi; v vj trI, vai trô cüa Mt trn T quc 
va các doan th chInh trj - xã hi trong h thng chInh trj và d?yi sng xA hOi. 

2. Tang clr&ng sij lãnh d3o cüa dp üy Thing tti vol hot dng cüa 
Mt trn T quc Va CC doàn th chInh tr! -xã hi 

A  Thirc hiçn Co hiçu qua Chrnng trinh phoi hgp so 1 1-CTPHJBTVTU-
MTTQDT, ngày 11/3/202 1 giüa Ban Thung vi Thành Uy Yen Bái vó'i Dãng 
doàn Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi tinh, Ban Th'àng v 
Tinh doàn .Yôn Bái trong Cong tác lãnh dao,  chi  dao  nhäm cii the hóa các Chi 

A , , , , , , thj, Nghi quyet cua Dang, chinh sach phap luat  cua Nha nuoc, cua tinh Yen 
Bái; các cuQc 4n dng, Các phong trào thi dua yêu nhlâc, các chixang trInh, 

A • A A dir an do MTTQ va cac doan the chinh trl - xa hQl phat dcng, tnen khai gan 
vói thrc hin nhim vi chInh trj cüa thành ph Yen Bái. 

Tp trung di mci phrang thüc lânh dao  cUa các c.p üy, t chüc Bang 
di vâi Mt trn T quc và các doàn th chinh trj - xã hi theo huO'ng "giao 
nhim v, khoán san phJm ", quy djnh rO tin d và thai gian hoàn thành, 
dam báo phü hqp vth diu kin thirc tin cüa ti'rng dja phixcmg, don vj. Tang 
cuông cong tác kiêm tra, giám sat, djnh kS'  so két, tong kêt rut kinh nghim 
vic thirc hin cac nghj quyêt, chi thj cüa cac cap üy Dãng dôi vâi hoat dQng 
cüa Mt trn T quc và các doàn the chInh trj - xã hOi.  Djnh kS'  hAng qu 
hoc khi can thiêt, các cap Uy Dàng to chIrc lam vic vói Mt trn TO quôc và 
các doan th chInh trj - xA hOi  d djnh huOng, lãnh dao,  chi  dao  và tháo g 
kjp thyi nhng khó khän, vuâng mAc trong thirc nhim vii. 

Nâng cao näng 11rc lãnh dao  cüat chirc Bang, nht là vai trô hat  nhân 
chInh trj cüa cap Uy va ngi.rôi drng dâu trong vic tao  diêu kin dé Mt trn 
T quc, các doàn th chInh trj - xA hi và Nhan dan tIch c%rc, chU dung trong 
tham gia xay drng Bang, xây dirng chinh quyn trong sach,  vng  math  theo 
Quyt djnh s 217-QD/TW, Quyt djnh s 218-QD/TW cña Bô ChInh trj. 
Ma rng dânchU, phát buy vai trô nhân dan tharn giagiárn sat can bO,  dãng 
vien trong vice thre hiçn Chi th so 05-CT/TW eua BQ Chrnh tr!,  Ngh quyet 
Trung hong 4 (khóa XI, khoá XII), Quy djnh s 124-QD/TW, ngày 
02/02/2018 eUa Ban BI thu ye giám sat Mt trn To quôc Vit Nam, các to 
ehirc chInh trj - xa hôi yà Nhân dan dôi vâi vic tu dirng, rèn 1uyn dao  due, 

A . A , • - A P A A P A A loi song cua nguoi dung dau, can bp .chu chot va can b9, dang vien. 
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3. Tang ctrô'ng siy phoi hyp gifra chInh quyên vói Mt trn To quc 
va cac doan the chinh tn - xa hoi 

Thirc hin tt Quy ch ph6i hçrp gi1ta chInh quyn vOi Mt tran  T quc 
và các doàn the chInh trj- xa hi trong vic tuyên truyên, van  dng các tang 
lap nhân dan thrc hin tot chü tnrang, du&ng lôi cUa Dáng, chInh sách, pháp 
luat cüa Nhà nuâc. Tang cu&ng cong tác nãm bat tInh hInh nhán dan, du luan 
xà hi d tp hcip, phãn ánh vâi cac cp üy Dâng, chInh quyn; theo dOi, 
giám sat và don doe vic giâi quyêt các kiên, kiên nghj, dáp 1mg nguyen 
vong hqp pháp, chInh dáng cüa nhân dan; djnh kr th chlrc hOi  nghj so kt, 
tang kt vic thirc hin quy ch phi hcip theo quy djnh. 

ChInh quyn các cp tao  diu kin thun lçii d Mt tran To quc và các 
doàn th chInh trj - xã hOi  phát huy và thirc hin t& chlrc näng giám sat co 
quan chInh quyên, dai  biêu dan eli, can bO và cong chüc Nba nuó'c; dOng 
th&i, trirc tip tham gia thirc hin mt s chuong trInh, dir an phU hçip d tp 
hçip, thu hut, phát buy sang tao,  cüng nhu tao  vic lam và thu nhap cho doàn 
viên, hOi  vien. Quan tam, tao  diu kin h trçl v Co sâ vat  ch.t, kinh phi cho 
hoat dng cUa Mt tran  Ti quc và các doàn th chInh tn - xä hi các c.p. 

Hang näm, vao djp t chlrc Ngày hi Da doàn kt toàn dan tc a khu 
dan cir, tiên hành so kêt, dánh giá két qua phôi hqp th%rc hin chuong trInh, 
ton vinh, khen thuông tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac nhât là trong 
cong tác vn dng Nhân dan hiên dat, cay côi, hoa màu có giá trj kinh té, 

vat 

A P A A A A P P A A kien true de ma rçng, nang cap va ma mm cac tuyen throng giao thong. 
4. Cüng c t chfrc cüa Mt trn T quc và các doàn th chInh tr - 

xähôi
P A P A Tiep tic sap xep, doi mm mo hrnh to chue bç may cua Mat tran To quoc 

và doàn th chinh trj - xA hOi  các c.p dam báo tinh gçn, hoat dng hiu lrc, 
hiu qua. Dc bit chIt trçng tang cu?ng cling cô, kin toàn, nâng cao chat 

P '7 P P • P '7 '7 luvng cac to chuc doan the a co so. To chuc so ket, danh gia tinh hrnh thirc 
hin các D an theo chi dao  cIta Ban Thix&ng vi Tinh Ity v sp xp t chlre 
b may cIta co quan Mt tran  T quc và các t chlre doàn th chInh trj - xã 
hOi; trên co sâ do d xut phuang an tip t%ic hoàn thin th chlrc bO may, 
nângcao chit lucing, hiu qua hoat dng cIta co quan Mt trn T quc và 
cac to chuc doan the chrnh trl - xa hçi cac cap. 

Lam tt cong tác phát trin dãng vien trong doàn viên, hi viên, nht là 
di v&i doan viên thanh niên, cong than lao dng, nông dan, hOi  viên là phii 
nil nhäm xây d%rng lc luçing nông cot, lâu dài cho Mt tran  To quôc va các 
t chüc chInh trj - xA hOi.  ChIt tr9ng nãng cao cht lucing cong tác tao  nguôn, 
quy hoach,  dào  t?o,  bi duOng, luân chuyn, b trI, sIr diing, xây dirng dOi 
ngU can bO cIta M.t tran  T6 quc va các doàn th chInh trj - xã hi các cp có 
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dü phâm chat, do dirc, nãng 1irc và uy tin dáp üng yêu câu nhim viii, trong 
do chü trçng di ngü can bô lãnh dao chü ch&, can b tré, can b n, can b 
ngithi dan tc thiu s. Trén co sâ tInh hInh thrc t& hang näm ti chirc rà 
soát, dánh giá thirc trang s hrcng, chit lucing di ngU can bO qua dO kin 
toàn, b trI sp xp can b có phrn chit dao  di.'rc tot, có näng 1%rc, uy tin, 
nhit tInh, tam huyt vài cong tác v,n dng qun chüng, cong the doàn, hôi 
d tao  ngun can b trixOc mt và lâu dài cho h thng Mt tr.n T quic và 
các doàn th chinh tn - xa hi các cp thành ph Yen Bái. 

Thi;rc hin tt ch dO,  chInh sách di vâi can bO;  b trI hcxp 1s 1ucing 
can bO doàn, hOi  chuyên trách theo yêu câu thim viii; sap xêp, bô trI cong 
vic phü hqp di vâi dOi  ngü can bO lam cong tác doàn, hOi  sau khi ht tui 
tham gia cong tác doàn, qua tui bu cü hoc qua nhim k5' bu cü. 

5. Diii mó'i ni dung, phtro"ng thü'c, nâng cao chat hrçng, hiu qua 
hot dng cüa Mt trn Ti qu6c Va CC doàn th chInh trj - xã hi 

5.1. Nâng cao chat 1w9'ng, hiu qua cong tác tuyên truyên, vin dng, 
tIp hpp doàn vie,,, h5i viên và các tang lap nhân dan 

Không ngüng di mói, sang tao,  thay di tu duy, phuorng pháp, each 
lam, da dang  hóa các hInh thirc tuyên truyên, 4n dng, tp hçip quân chuing 
phü hqp vói trng nOi  dung, dOi tucmg, dja bàn, diêu kin thrc tién tai  dja 
phuo'ng; nOi  dung tuyên truyên, 4n dng phái barn sat nhim vi chfnh trj cUa 
dja phucng dáp 1mg nguyen vçng, quyên lqi chInh dáng cüa nhân dan, dông 
than phái dé hiêu, dê nhO, dê lam theo; phát huy the manh  các kênh tuyên 

A A A A A truyen, nhu: Trang thong tin diçn tim thanh pho, tren trang mang xa hQl chinh 
thng cüa Khi Mt trn T quc và doàn th chInh trj - xã hOi  các cap, h 
thtng ba truyn thanh các xã, phuanng; chU trong tp hqp và phát huy vai trô 
cUa các cá nhân tiêu biêu, nguàni có uy tin trong cong dông dan cu. 

p p A S A X Phoi hcp vrn chinh quyen cac cap to chime thong tin thucmg xuyen ye 
S S S A A P - A A A S A A trnh hrnh thanh pho Yen Bai cho doan vien, h91 vien va nhan dan, tao  sr chia 

sé, dông thun, thông nhât mic tiêu và hành dng. Thuanng xuyên sâu sat ca 
sâ, 1.ng nghe kin, nm b.t kjp th?i thm tim, nguyen vpng chinh dáng cüa 
than dan d cüng vâi chinh quyn ti chüc cac hInh thlrc tip xüc, trao di 
phu hçip de giai quyet nhung van de buc xuc cua nguoi dan tal  co scx gop 
phn tham gia bâo v quyn và lçini ich chinh dáng cüa nhân dan. 

Duy tn và nâng cao cht krng mô hInh can Mt trn T quc va cac 
doan the chrnh trl - xa h9l thanh pho tham gia sinh hoat tal Ban cong tac Mt 
trn và các chi hOi  doàn the tai  thOn, to dan phO, xác djnh day là tiêu chi dánh 
giá, xêp loai can bO Mt trn TO quOc và các doàn the chInh tn - xA hi hang 
nãm. Phát huy vai trô cüa doàn viên, hOi  viên trong thrc hin các thim vi,i 
chInh trj tai  phàng, ban, dan vj, dja phuang, nhât là trong xây d%rng nOng 
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thôn mâi, do thj van minh, phát triên kinh tê tu nhân, kinh tê tp the, xóa dói 
giám nghèo, thrc hin chInh sách an sinh xa hi, nâng cao chi s h?nh  phüc 
cho nhán dan. 

Hang näm, Mt trn T qu6c, cac doàn th chInh trj - xa hOi xây drng k 
hoach tuyêntruyn, th chirc thirc hin có hiu qua cac miic tiéu, chi tiêu, 
nhiçm vii chu yeu theo Chucing trrnh hanh dçng thi1rc hiçn Ngh quyet Dai  hçi 

A 9 A 9 A A - #9 * lan th XX Dang b thanh pho va ke hoch lanh do thirc hiçn nhiçm vi 
chInh trj hang nãm. 

5.2. DJi mfri n3i dung, kInk thá'c Id cháv cdc hoçit d3ng, phong trào 
thi dua, cu5c vin dng bão dam phà hip, thilt thy'c, hi!u qua; phdt huy 
tInh náng d5ng, chü dng, sang 4io cüa Mt trmn TJ qudc và cdc doàn thi 
chinh frj - xâ h3i trong td chác th(rc hin nhim vy 

Hang näm, Mt trn T quc va các doàn th chInh trj - xã hi barn sat 
chü truclng, nghj quyt cUa Dàng, Chucing trInh hành dng thirc hin Nghj 
quyt Dai  hi Dãng bO thành ph 1n thIr XX, các chuong trInh, k hoach, d 
an, chfnh sách ye phát triên kinh té - xa hi thành phô; xây drng và to chüc 
th%rc hin chuong trInh, ice hoach  hoat dng cüa tO chüc mInh dam bâo thiêt 
thrc, hiu qua, sat vâi thirc tin, hu6ng manh  v co th 'co bku thtc hin các 
nhim vu trQng tam kern theo). 

5.3. Phát huy vai Ira cüa M( tr(In To quôc và các Joan the chink trj - 
- A • * 7 P A P P P A - xa h9i tham gui xay dyng Bang, chink quyen; glam sat vaphan biçn xa 

hi; phong, chong tham nhung, thy'c hank tiet kiqm, chong lang phi 
Th%rc hin tot vai trô, chirc nàng, nhim vi cüa Mt trn To quôc, các 

doàn th chInh trj - xA hOi  trong vic dai  din, bào v quyn và lçii Ich hçip 
pháp, chInh dang cUa nhân dan; phát huy quyn lam chü cüa nhân dan và tao 
diu kin thu.n lqi d nhân dan tham gia xây d%rng Dáng, chInh quyén trong 
sach vtng  manh  theo Quyt djnh s 218-QD/TU ngày 12/12/2013 cUa 
Chinh trl gan vrn thirc hiçn Ngh quyet Trung txcing 4 khoa XII cua Ban Chap 
hành Truñg trcing Dáng. Kjp thii phàn ánh vói cp üy, chInh quyn nhUng 
tam tu, nguyen vçng, kin nghj chInh dang cüa nhân dan, cüng Co niêm tin 
cUa nhân dan di vai Dang, chInh quyn, tao sij dng thun cao trong xà hOi, 
gop phn thrc hin thng lçii nhim vii chInh trj cUa dja phuong. 

Tip tic nâng cao hiu qua cong tac giám sat vàphàn bin xà hi di vói 
vic tu duang, ren luyn do duc, loi song cua ngucn dung dau, can bQ chu 
chM và can bO,  dang vién. Ip trung giám sat vic thirc hin các quy djnh cüa 
Dàng, pháp lut càa Nba nu&c; viêc ban hành và tc chüc thc hin các d an, 
chInh sách, chi.rcng trInh d%r an cüa Trung uong, cüa tinh và cUa thành phô, 
nht là nhüng vn d có phm vi ânh huâng sâu rng, tác dng trrc tip den 
di sang, san xut, vic lam, thu nhp và thirc hin ch dO chInh sách cUa 
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doán viên, hi vien va nhân dan; nhng vn d "nóng", du 1un xA hi quan 
tam. Tang cix&ng phi hqp vâi các Co quan lien quan trong xây drng k 
hoach giám sat hang näm, bâo dam không chng chéo v ni dung và di 
tucmg giám sat. 

A 

 Nâng cao chit lucng t chi'rc các hi nghj tip xüc cr tn, di thoi vói 
nhan dan; thrc hiçn tot Quy che dan chu a cc so; nang cao chat li.rcing va hiçu 
qua hoat  &ng cUa Ban thanh tra nhân dan, Ban giám sat dâu tu cong dông, 
T hôa giái a khu dan cu. TIch circ tham gia cong tác phông, chng tham 
nhUng, thirc hành tit kim, chng lang phi. 

IV. TO CHC THIIC mEN 
1. Các c.p üy, t chirc Dãng, phông, ban, donvj, IJy ban Mt tr.n T 

quoc va cac doan the chrnh trl - xa hçi thanh pho; Dang uy cac xa, phuong to 
• P P A A A A 9 9 A 

chuc quan triçt, tuyen truyen, trien khai sau rQng Chuong trrnh hanh dçng 
thirc hiçn Ngh quyet so 40-NQ/TU ngay 24/5/202 1 cua Ban Thucmg v.i Tinh 

A A A 9 A I - A A 9 P uy ye nang cao chat lugng, hiçu qua hoat d9ng cua Mat tran To quoc va cac 
doàn th chInh trj -. xa hi thành ph Yen Bái giai don 2021 - 2025 dn toàn 
the can bQ, dang vien, doan vien, hçi vien va Nhan dan; xay drng ke hoach 
th1rc hin cii th, phü hcp vâi diu kin thirc tin d t6 chüc th%rc hin; djnh 
k' 6 tháng, 01 näm báo cáo Thumg trirc Thành üy ye kêt qua to chüc thirc 
hin (qua Ban Dan vgn Thành zy d tang hçrp báo cao,). 

2. Mt tran  To quôc và các doàn the chmnh trj - xã hi thành phô can cir 
• các chitiêu, nhim vii d ra,b sung vào k hoach h&ng näm d t chc thirc 
hiçn thong nhat, dong bQ, hiçu qua dam bao thrc hiçn thang igi, toan diçn cac 
miic tiêu, nhim vii kê hoach  dê ra. 

3. Ban Tuyê i giáo Thành üy chü tn pMi hçip vói các caquan lien quan 
chi dao,  hucmg dan viçc tuyen truyen, quan triçt Ngh quyet cua Ban Thuorng 
vii Tinh üy va Chucing trInh hành dng cüa Ban Thtthng vi Thành üy tói 
toàn th can b, dáng viên và nhân dan. 

4. Van phông Cap Uy va ChInh quyên thành phô chU trI, phôi hcip vOi 
các co quan lien quan thuông xuyên theo dOi, don dOe vic thirc hin Chuong 
trInh hành dtng ciia Thành üy./. 

Ncrinhãn:  
- Thumg tr%rc Tinh üy (d b/c), 
- Uy ban MTTQ Vit Nam Tinh (d b/c), 
- Thuing Trirc Thành üy, 
- Thumg tnrc HDND, Lânh dao UBND TP, 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng hO thành phô, 
- Các Ca quan tham rntru giüp vic Thànhiiy, 
- MTTQ, các doàn the thãnh phô, 
- Các chi, dàng bO trc thuOc Thành üy, 
- Liru: VT/TU. 



M 
cüa Mat trân T 

(Kern theo 

Biêu so 01 
PHI.JLVC 

ieu,cki4ieutJi yeu ye nang cao chathr'ng,.hieu qua hottlçng 
iE1qqflou14 th chInh trj - xa hi thmnh h6  Yen Bái giài doan 2021 - 2025 

5p*J a5ng sP - CTr/TU ngàj,)PS/2O21 cza Thành üy Yen BáO 

TT 
, , 

Lânh d3o 
phu trách 

Lãnh do co quan 
chü trI thiyc hin 

Länh do don vj 
ph6i hçp 

Thôi gian hoàn 
thành Chi tiêu/nhim vu 

Phn dáu 90% doãn viên, hi viên và các tng lap nhãn dan duçc Phó BI thu 
Thuing tr%rc 

Thãnhüy 

Chü tich Uy ban 
MTfQ và Truông các 

doàn th thành pM 

BI thu Bang üy, Chü 
tch Uy ban MTFQ 
và. Truâng các doãn 
th các xâ, phtr&ng 

Thug xuyen tuyen truyn các chi truo'ng, nghj quyt, clii thj cüa Bang, chlnh 
sách, pháp lut cia Nhà nuOc, các quy djnh cüa da phucnig. 

2 
Phn d.0 100% can b Mt tran, doàn th cp ca sâ, Truang 
Ban cong tác Mt trn, clii doàn, clii hi ducic Mi dung, tap 
huAn nghip vii hoat dng, k nng 4n dng qun ch(uig. 

Phó BI thu 
Thuing trire 

Thanhüy 

Chü tjch Uy ban 
MTFQ và Truông các 

doàn th thành phô 

BI thu Dâng y, Chü 
tjch MTFQ va 

Ting các doãn th 
các x, phumg 

Thuing xuyên 

3 
T' l thu hut doàn vien, hi viên vAo cic t chüc chInh tij - x hi 
blnh quãn dt ttr 75% lr& len. Duy tn sinh hot ca các clii doàn, clii 
hi theo Diu l cUa trng t chirc doàn th. 

PhO BI thu 
Thu&ng trxc 

Thành üy 

Chá tjch Uy ban 
MTTQ và Truông các 

doàn th thành ph6 

Bi thu Bang ty, Chü 

Thtthng xuyên tjch M1TQ và 
Tnithng các doãn th 

các x, phu?mg 

Ph&i du 90% các doanh nghip có tr 30 lao dng tth len Va. cO 
dü diu kin thành 1p t n công, t chüc cong doãn, hi lien 
hip thanh then se thành 1p ducic các t ch(rc doãn th tucrng 
rng, dai din cho ngithri lao dng. 

Phó Bi thu 
Thuôrng true 

ThànMiy 

Chu tjch Uy ban 
MTrQ và Throng các 

doãn th thãnh ph6 

BI thu Bang Uy, Chñ 
tich MTTQ và 

TruOng các doàn th 
các xâ, phuing 

Thug xuyên 

Ph.n d.0 hang nám cO: 70% Ban cong tác mat  trn, clii hi, clii 
doàn thôn, bãn,th dan phA hoãn thãnh tht nhim vi trO len; 80% 
MAt trãn T quôe, các doàn th chInh tij - xA hi cp ci sO hoàn 
thành tt nhim vii trO len; 100% Mt trân T quc và các dan 
th chinh trj - xA hi xA, phu&ng, thãnh ph6 hoãn thành t& niim 
v trO ten, trong do cO 20% hoãn thành xuAt sc nhim vii. 

Phó BI thu 
ThuOng trijc 

Thanhüy 

Chu tjch Uy ban 
MTTQ Va. Tru&ng các 

doân th thành pM 

BI thu Bang üy, Chü 
tjch MTFQ và 

TnrOng các doàn th.. 
cAc xâ, phumg 

Thumg xuyên 

6 
B&i nam 2025, có 100% can lii) chuyên trach Mt trn T quc, 
các doãn th chInh trj - xA hi cp huyn dt chun chüc danh theo 
quy 4nh; 90% trO len Chü tjch Mat  trn To quc, Tnrong cac doàn 

Phó BI thu 
Thurng tlVc 

Thanhüy 

Chi'r tjch Uy ban 
MTQ vâ TruOng cac 

doàn th thãnh ph6 

BI thu Bang üy, Chñ 
tjch MTQ và 

TruOng các doàn th 
các xA, phuOng 

Hoàn thành 
trong nm 2024 



2 

TT Chi tiêu/nhiém vu Lãnh dao 
phi trách 

Länh daö ci quan 
chü trl.thchiii 

Lãnh dao don vl 
phii hop 

Thb'i gian hoàn 
thành 

7 

Hang nàni, Mt trn T quc và mi th chüc doàn th chlnh tn 
- x hi thanhphS xây d%rng mài It nMt 03 mô hlnh tiêu biu; 
m6i. xã, phuông, thj trin xây dtmg mói it nhát 02 mô hInh tiêu 
biu, m6i cong doàn cc so xây d%rng mOi it nMt 01 mô hInh tiêu 
biu trong phát trin kinh t, bào ye môi trithng, an ninh trt tsr, 
giãi phong mt bang, xay d%rng k& cu h tang giao thông nông 
thôn, xây d%rng do thj van minh, giip d6 thoát nghèo bn vftng... 

Phó Bi thu 
Thung trrc 

Thành üy 

Chü tjch Uy ban 
MTFQ và TrcrOng cac 

doàn th thãnh ph 

Bi thu Dãng üy, Chil 
tjch MTTQ WI 

Tri.rOng các doàn th 
các xA, phuing 

ThuOng xuyên 

8 

Hang nàm, Mt trn T6 qu6c và các Doãn th chfnh tn - xA hi 
các cp t chi'rc tuyn truyn vn dng Nhn dan hién d&, cay 
cM, hoa màu cO giá trj kinh th, 4t kin trüc, dOng gop ngày cOng 
lao dng d mO rng, nâng cp và lam mOi các tuyen duing giao 
thông. Mi t6 chüc phn du thuc hin ttr 0,5 1cm trer Len. 

Phó Bi thu 
Thãnht'iy, Chi 

tjch UBND 
thãnh ph6 

- Chü tjch Uy ban 
MTTQ và TruOng các 
doàn th thành ph 
- Tnithng các phOng: 
Tài Nguyen và mOi 
tnxOng, Quãn 1 do thj, 
Ban QLDA, Trung 
tam phát trin qu5 d.t 

BI thu Dãng iy, Chü 
tjch UBND, Chü tjch 

MTQ và TwOng 
các doàn th các xâ, 

phuing 

Thu&ng xuyên 

9 
100% can b Mt trân T qu& và các doãn th chinh trj - xã hi 
thành pM thain gia sinh hoat tai  các Ban cong tác Mt trn và 
chi hi doàn th thôn, th dan pM t6i thiu 1 qu/1 kS'. 

PhO Bi thu 
Thuô'ng trxc 

Thành Uy 

Chü tjch Uy ban 
Bi thu Dãng üy, Chñ 

tjch MTTQ va 
TnrOng các doàn tM 

các xa, phuông 

Thu&ng xuyên MTFQ và TruOng các 
doàn th thành ph6 

10 

Mt trn T quc và các doàn th chmnh tnj - xà hi pMn du 
hoàn thãnh toàn din các chi tiêu, nhim viii theo chucrng trinh 
hãnh dng thc hin Nghj quyt Dai  hi 1n thr XX Dâng b 
thành pM và K hoach thrc hin chtrcrng trinh hãnh dng lAnh 
do th%rc hin nhim vii chInh trj hang nam cüa Thãnhüy. 

Phó Bi thu 
Thumg truc 

Thành üy 

Chü tjch Uy ban 
MTFQ và TrtrOng cac 

doãn th thãnh pM 

Bi thu Dãng üy, Chñ 
tich MTTQ và 

TruOng các doàn th 
các xa, phuông 

Thu&ng xuyên 



9 , 

Biêu so 02 
PHU LUC 

. . 

Các nI4i1 VJQflg)4rn Ye nâng cao chat hrng, hiu qua ho3t dng 
cüa Mat trân To qu4 ;dtiê chInh trj - xã hi thành ph Yen Bái giai doan 2021 - 2025 

(Kern theo hwgfrhth /y'ng sJ012 -CTr/TU ngày02/6/2O2] cza Thành zy  Yen Bái) 

TT Lãnh do 
phi trách 

Lãnh do co quan 
chü trI thic hin 

Länh do don VI 
phôi h9p thwc hin 

Thô'i gian 
hoàn thành Nhiêm 

T chwc ph bin, quaD trit sâu rng trong can b, dãng viên và tuyen truyn rng rãi trong nhân dan 

" / 

Các cp ày, tt! chirc chInh lij - xA hi và các co quan tuyên 1ruyn clii do, 
htrâng dan phô biën, quán trit sâu rng trong can bO,  dang viên, doàn viên, 
hôi vien va nhân dan ye nhttng nôi dung co bàn, cot lOi ye quan diem, muc 
tieu, cac clii tieu, nhiçm vii va gun phap chu yeu cua Ngh quyet so 40-NQ/TU 
ngãy 24/5/2021 cüa Ban Thi.thng vit Tinh ày Yen Bái; v môi quan h gitta 
Mt trn To quôc và các doàn the chinh tij - xA hOi  vâi Dàng, Nba nuóc và các 
to chüc chfnh frj - xã hOi;  ye vj trI, vai trô cüa Mt trn To quôc và các dioãn 
the chfnh trj - x. hOi  trong h thông chinh trj va dYi song xà hOi. 

Die Phó BI 
thu Thrnmg 
trirc Thãnh 

ày 

Die Trixcirng ban 
T Thh yen g 

Bi thu Dang uy cac 
,, phuäng 

Thuong 
xuyên 

2 Tang clr&ng sr lãnh do cüa dp üy dãng di v1i hot dung cüa Mt trn T quc và các doàn th chInh trl  - xä hi 

(1) 

Thrc hin cO hiu qua Chu(mg irinh ph6i hqp sO 11 CTPH/BTVTU-M1TQDT, 
ngày 111312021 BanThuOngvuThànhüyYênBáivâiDàngdoànMat1rãnTO 
quoc va cac doan the chinh In - xa hoi tjnh, Ban Thumg vu Tmh doan Yen Bat 
trong cOng tác 1nh tho, clii dao nhim cuth hóacác Clii thi, Nghi quy& cüaDâng, 
chinh sach phap luat cua Nba nu, cua tmh Yen Bat; cac cuoc van dong, cac phong 
trao h duayeu nuoc, cac chuong tnnh, d%r an do MYQ vacac doan the phat dQng, 

D/cBi thu 
Thang uy 

Die Chu tich Uy 
ban MTFQ va 

Trtxong cac doan 
the thanh pho 

D/c Chà tich UBND 
thanh pho; Thu 

truong Co quan To 
chuc - Noi vu; Bi 

thu Dang uy cac xa, 
hithn ' g 

Thuong 
xuyen 

' ' 

Tp trung di rnOi phuong thCrc lành do ctia các cp ày, t chirc dàng d6i voi 
Mt trn To quôc vâ các doàn the chInh frj - xä hOi  theo humg "giao nhim vu, 
khoánsánphám ", quy dnh rO tiên d va thii gian hoàn thành, dam báo phü hçip 
vOi diêu kin thtrc tin ctiatmg da phuong, don vi. Tang cumg cOng tác kiêm 
tra giám sM djnh k so kêt, tOng kêt nit kinh nghim viêc thirc hin cácnghj 
quyêt, clii tin cua cac cap uy dang dot voi hoat dong cua Mat fran To quôc va 
cácdoànthêchInhtrj -xahi. Dhkrhangquhockhicanthiêt, các câpày 
dàng to chirc lam vic vói Mt trãn To quôc va các doàn the chInh hj - xã hOi  clé 
dnh huóng, länh dao, clii dao va tháo gtt kjpthtii nhftng khó khàn, vucng mac 
Irong thc nhim vu. 

D/e Phó BI 
thu Thtnmg 
true Thanh 

ày 

D/e Chà tjch Uy 
ban MTTQ va 

Truong cac doan 
thêthànhphô 

BI thu Dáng ày các 
xa, phtrong 

Thi.thng 
xuyên 



2 

TT Nhim vu Lãnh do 
phu trách 

Lãnh do co quan 
chü trI thirc hin 

Länh do don v 
phôi hyp thc hiên 

Thm gian 
hoàn thành 

(3) 

Nângcao nàng lrc länh dio cUa t chüe Dâng, nMt là vai trô hat nhân chinh Ui 
ciia cap Uy va nguOi dung du trong vic to diu kiin d Mt trn T quôc, các 
doãn the chInh tn - xa hOi  và nhân dan tIch crc, chi dung trong tham gia xây 
drng Dãng, xây dmg chInh quyn trong seh, vffiig mnh theo Quyt dinh so 
217-QDiTW, Quyet djnh s6 218-QD/TW cia Bô Chinh frj. Mo rng dan chü, 
phát huy vai trô nhân dan tham gia giam sat can bO,  dàng viên hong vic thrc 
hin Chi thj s 05-.CTIFW cüa Bô ChInh tij, Ngh quyt Trung hong 4(khóa 
khoá XII), Quy djnh s 124-QDII'W, ngày 2/2/2018 cüa Ban Bi thu ye giam sat 
Mt trn To quôc Vit Nam, các t chüc chinh trj - xã hOi  và than dan déii v0i 
viic tu duong, ten 1uyn d?o  due, 1i sing cüa ngu0i dung du, can bO chü ch& 
và can bO,  dãng viên. 

D/e BI thu 
Thàng ày 

Die Chü tich Uy 
ban MTTQ và 

Tnthng các doàn 
th thh ph6 

D/c Chü tjch UBND 
thành pho; Bj thu 
Dãng ày các xã, 

phuông 

Thumg 
xuyên 

3 TAng cirông sir phi hyrp gifra chInh quyn vói Mat trn T quc và các doàn th chInh tn - xA hi 

(1)  

Thtrc hien t& Quy ch ph6i hçip giüa chinh quyn v0i Mt trn T quc và the 
doàn th chinh trj - xä hOi  trong vic tuyên truyên, vein dng các tang lOp nhein 
den thrc hin t6t chà truong, dithng li cüa Dâng, chInh sách, pháp luât cüa 
Nhà nuOc. Tang cuOng cong tác nam bt tinh hInh nhein den, du lun xa hi 
d tap hop, phãn ánh v0i các cp ày deing, chInh quyn; theo dOi, gieim sat 
và don doe vic giãi quyt các kiên, kiên nghj, dãp img nguyen v9ng hçip 
pháp, chInh dáng cUa nhein den; djnh kr t6 chOc hi nghj so kêt, t6ng kêt vic 
thc hin quy chê phi hop theo quy djnh. 

D/e Phó BI 
thu Theinh 

ày, Chñ tjch 
UBND 

theinh ph 

D/e Chà tjch Uy 
ban MTTQ Va 

TruOng các doein 
th theinh ph 

BI thu Deing ày, Chü 
tich UBND các xã, 

phuông 

ThuOng 
xuyen 

(2)  

ChInh quyn the cAp tao diu kin thun lcii d Mt lrn T quc và eác doein th 
chinh trj - xà hi phát huy và thpc hin tot chüc nàng giám sat co quan chInh 
quyn, dai biu den cü, can bO và cong chüe Nba nuOe; dng th0i, true tip 
tham gia thrc hin mt so chuong lrInh, dir an phU hcip d tp hçip, thu hat, phát 
huy sang tao,  cüng thu tao  vic lam và thu nhp eho doein viên, hi viên. Quan 
tam, tao diéu kiin h Ira v co sO vat cMt, kinh phi eho hot dng cüa M.t lrn 
T6 qu& và các doàn th chInh trj - xa hi eác cAp. 

D/e Phó BI 
thu Thanh 

ày, Chà tch 
UBND 

thãnh ph6 

D/c Chü tch Uy 
ban MTTQ Va 

Tmg các doein 
th thành phE 

BI thu Deing ày, Chü 
tich UBND eae xa, 

phuemg 

ThuOng 
xuyên 

(3)  

Hng nàm, vào djp t chirc Ngày hOi  Dai doein k& toein den te 0 khu din eu, 
tin hành so kt, dánh giá kM qua ph6i hop thrc hin chucing trinh, ton vinh, 
khen thuOng tap th& cá nhein eó theinh tIeh xuAt se thAt là hong cong tác vn 
dng Nhein dan hién dAt, thy cOi, hoa màu eó giá lij kinh t, 4t kiên tràe d 
mO rng, neing cap và mO mói eác tuyn duOng giao thong. 

D/c Phó BI 
thu Thanh 

ày, D/e Chà 
tjeh UBND 
thãnh ph 

Die Chü tjch Uy 
ban MVFQ và 

TruOng các doein 
th thành phti 

BI thu Dáng ày eác 
xà, phuOng 

ThuOng 
xuyén 
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TT Nhiêm vu Länh do 
phu trách 

LAnh dao  c quan 
chü trI thirc hin 

Lãnh do don vi 
phi hçrp thtrc hin 

ThM gian 
hoIn thành 

3 Cüng c to chu'c cüa Mt trn T quOc vi các doin th chInh trj - xâ hi 

(1)  

Tip tic sp xp, di mói mô hInh t chrc bô may càa Mat trn T quc và 
doãn th chInh fri - xa hOi các cp dam bio tinh gQn, hoat dong hiu 1c, 
hiu qua. Dc bit chü trng thng cuing cüng c& kin toan, nang cao chit 
luçing các to chüc doàn th a ccy sâ. T chCrc so kêt, dánh giá tinh hinh thuc 
hin các Dà an theo chi dao  cüa Ban Thuàng vi Tinh ày ye spxp t chUc 
bO may cña Co quan Mt trn T quc và các t chtrc doàn the; trên co so 
do d xut phuong an tip tiic hoàn thin th chirc bO may, nâng cao cht 
lucing, hiu qua hoat dng cüa Ca quan Mat trãn T quôc và các ti chUc 
doân th các cap. 

Dic Bi thu 
ThànhUy 

D/c ThU tnrông Co 
quan T chi.rc - Ni 

vii 

Chü tjch tJy ban 
MTTQ và Tnrông 
các doãn th thành 

ph; BI thu Dãng ày 
các xâ, phuOng 

Thug 
xuyen 

(2)  

Lam tê,t cong tác phát trin dàng viên trong doàn viên, hOi  viên, nhAt là 
dé,i vOi doàn viên thanh niên, cOng nhân lao c1ng, nông dan, hOi  viên là 
phii nü nhim xây drng 1rc luçing nOng c&, lâu dài cho Mt trân T quic 
va các t chUc chInh tn - xä hôi. 

Die PhO BI 
thu Thumg 
trirc Thành 

ày 

Die ChU tjch Uy 
ban MTTQ và 

TrirOng cac doàn 
th thành ph6 

D/c ThU trithng Ca 
quan T6 chIrc - Ni 
vi; BI thu Dang ày 

các xã, phuOng 

Thung 
xuyên 

(3)  

Lam t& cong tác tao  ngun, quy hoach,  dào  tao,  bi duOng, luãn chuyn, 
bt tn, sO dicing, xay dirng dOi  ngü can b cUa Mt trn To quc và các 
doàn th chInh trj - xä hi các cap có dO phm chat, dao dOe, näng lirc và 
uy tin dap Ong yeu c&u nhim vi, trong do chU trQng di ngO can bO laflh 
dao chU ch6t, can b tré, can b nü, can bO ngthi dan tôc thiu s6. Trên 
ca sO tInh hInh th%rc t, hang nãm t chOc rà soát, danh giá thuc trng s 
hrcmg, cht krçing dOi  ngii can bO qua do kiên toàn, bô trI, bô trI SaP XeP 
can bO có phâm chat dao  dOc tOt, có nàng 1irc, uy tin, nhit tinh, tam 
huyt vOi cong tác vn dng quân thOng, cong tác doàn, hôi dê tao 
nguôn can b truOc mat và lâu dài cho h thông Mt trn To quOc và các 
doàn th chInh trj - xä hi cac cAp thành ph6 Yen Bái. 

D/c BI thu 
m 

Die ThU tnrOng Co 
quan T chOc - Ni 

ChO tich Uy ban 
MTTQ và lruOng 
cac doàn th thành 

ph; Bi thu Dãng ày 
cac xã, phuOng 

Thi.thng 
xuyên 

(4)  

Thrc hién t& ch dO,  chInh sách di vOi can b; b trI hçq, 1 s hrçing can bO 
doàn, hOi  chuyén trach theo yëu cu nhim vi; sp xp, b trI cong vic phU 
hçp di vOi dOi  ngU can bO lam cong tác doãn, hOi  sau khi ht tuôi tham gia 
cong tác doàn, qua tu6i bu cO hoäc qua nhim k' bu CO. 

D/c BI thu 
Thành ày 

D/c ThU trirOng Co 
quan T chOc - NOi 

vj 

ChO tich Uy ban 
MTFQ và TrirOng 
các doàn th thath 

ph; BithtrDâng ày 
cac xâ, phirOng 

Thumg 
XUyêfl 



TT Nhimvy Lãnh dio 
ph trách 

Lãnh do co quan 
chü trI thc hin 

Lãnh dao don vl 
phi hç'p thic hin 

Thôi gian 
hoàn thành 

4 Di mói ni dung, phiro'ng thfrc, nãngcao chit hrçng, hiêu qua hot dng cüa Mt trn T quc Va các doàn th chInh tr - xã hi 

4.1 Nâng cao chat Iwing, J:iu qua cong tác tuyên truyn, van. dng, tjlp hp doàn viên, hi viên va các tang lop nhân dan 

(1)  

Không ngrng di mài, sang tao,  thay di tu duy, phuong pháp, each lam, 
da dng hóa các hinh thüc tuyên truyên, vn dng, tp hçip quân chüng phñ 
hqp vài trng ni dung, d6i ttrçing, dia bàn, diêu kin thrc tin tai  dia 
phucing; Ni dung tuyên tmyn, vn dng phài phài barn sat nhim vi 
chInh tn cüa da phwng dáp i'rng nguyen vçng, quyn lçTi chInh clang ciXa 
than dan, dng thñ phãi d hiu, d nh, d lam theo; phát huy th rnnh 
các kênh tuyên truyên, nhu: Trang thông tin din tir thành phô, trên trang 
mangx hi chInh thông cüa Khôi Mt trn T qu6c và doàn th các cp, 
h .thong ba truyn thanh các xa, phuing; chi'i tr9ng tp hci va phát huy 
vai trô ciXa các cá nhán tiêu bi&i, ngi.rôi có uy tin trong cong dông dan cu. 

Dic Phó BI 
thu Thu?rng 
trrc Thành 

Die Chü tich Uy 
ban MTTQ và 

Truông cac doàn 
th thành ph6 

BI thu Dàng üy, 
Tru?mg các doàn th 
chinh trj - xà hOi  các 

xä, phuing 

Thuông 
xuyên 

(2)  

Phi hçp vri chInh quyn các cp t chrc thông tin thuong xuyen v• tinh 
hinh thành phô Yen Bái cho doàn viên, hi viên và nhãn dan, tao  sr chia sé, 
dng thun, thng tht mic tiêu và hành dng. Thuing xuyên sãu sat c 
sâ, lng nghe ' kiên, n&n bt kjp thii tam tin, nguyen vQng chInh clang cña 
nhân dan dê eiXng v&i chInh quyên to chirc các hlnh thmxe tiêp xüc, trao dSi 
phü hcip d giài quyt nhüng van d büc xüc cüa ngithi dan tai  ci so gop 
phn tham gia báo v quyn và lçn ich chInh clang cüa nhân dan. 

Die Phó BI 
thu Thanh 

Uy, Die ChU 
tjch UBND 
thành ph 

Die Chü tjch Uy 
ban MTFQ và 

Tnthng các doàn 
th thành ph 

Chü tjch UBND, 
Trirmg các doàn th 
chInh tn - xà hi xã, 

phuông 

Thtthng 
xuyen 

(3)  

DuytiivanangcaochtlucingmôhinhcanbMYrQvàcacdoanthchinhtri 
- xä hi thành ph tham gia sinh hoat tti Ban cong tàc Mt trn và các clii hOi 
doàn th ti thôn, t dan ph6, xác djnh day là tiêu chI dánh giá, xêp loi can b 
M1TQ và the doàn th cbInh trj - xã hOi  hang näm. Phát huy vai trO ciXa doãn 
viên, hi viên trong thrc hen the nhim vi chmnh trj tai  phOng, ban, don vj, dja 
phucing, nht là trong xây dmg nông thôn rnOi, do thj van minh, phát lriên kinh 
tê tin nhãn, kinh t tap the, xóa dói giàm ngheo, thrc hin chinh sách an sinh xà 
hOi, nãng cao chi so hnh phñc cho nhân dan. 

Die Phó BI 
thu Thtthng 
tr%rc Thành 

Die Chü tich Uy 
ban MTTQ 

Trithng các doãn 
th thãnh ph6 

Chü tjch UBND 
thành ph6; BI thu 
Dãng iy, ChU tch 

UBND cac xà, 
phug 

Thithng 

(4)  

Hng nm, MAt trn TO quOe, các doàn th chInh trj - xä hi xây dirng k 
hoach tuyén truyn, tO chic thirc hin có hiu qua các mic tiêu, chi tieu, 
nhim viii chü yeu theo Chucnng tninh hành dng th%rc hin Nghj quyt Dai 
hi ln thix XX Dãng bO thành phO và K hoach lãnh dao  thrc hin nhim 
vi chmnh fri hang 

Die Phó BI 
thu Thi.thng 
true Thành 

uy 

Die Chü tich Uy 
ban MTTQ Va 

TruOng các doàn 
th thãnh pM 

BI thin Dãng üy; 
TruOng các doàn th 
chmnh fri - xA hôi xã, 

phirOng 

Hng näm 
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TT Nhim vi Lãnh dio 
ph trách 

Lãnh do co quan 
chü trl thirc hiên 

Länh do don vj 
phôi hçrp thrc hin 

Thèi gian 
hoàn thành 

4.2 Di mói n(31 dung, hInh lh&c tEi chác cdc ho(it d3ng, phong trào thi dua, cu5c v?ln  d3ng báo dam pith hçrp, thilt thrc, hiu qua; phál huy tInh ndng 
dng, chü d3ng, sang 4w cüa Mt trin Ti quiic và các doàn thi chmnh trj - xã hi trong Ia chü'c thrc hin nhim vi 

(1) 

Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - x hi barn sat chü truong, nghj 
quyt cia Dãng, Chuing trInh hành dung thirc hin Nghj quy& Dai hOi  XX 
Dãng bO thành ph6, các chutmg trmnh, k hoach, d an, ehInh sách v phát trin 
kinh t - xà hi thành pM, xây dung và t chüc thrc hin chuong trmnh, k hoach 
ho?t dung cüa t chüc mInh dam bão thiát thirc, hiu qua, sat vói thixc jii, 
huâng mnh v Co s?i. 

Die Phó BI 
thu Thung 
trrc Thành 

Dic Chü tjch Uy 
ban MTFQ và 

Trtthng các doãn 
th thãnh pM 

Bi thu Dáng üy; 
Trueing cac doãn the 
chinh frj - xâ hOi  xâ, 

phumg 

Hang narn 

4.2.1 Mt trn Ta quc 

(1)  

Chü dng pMi hçrp vói các ngãnh chrc nang xây dung mô hInh, din hinh 
trong to chirc và Ca nhãn, phát huy nQi 1ic, vai trO tu quãn ti các khu dan 
Cu, Co bin pháp dng viên khuyn khich vuon len, khãc phuc sr trông ch, 
r l.i vào sir du tu cüa Nhà nuâc nhm th chirc thi,rc hin t& các phong trào 

thi dua, cuOc  vn dung, nht là các cuc vn dng ion do Mt tr.n To quôc 
hoc ThU tuOng Chinh phU phát dung nhi.r: "Toàn dan doàn kêt xdy du-ng 
nông thôn ma!, dO thj vOn minh "; "Ca rnthc chung tay vi ngwài ngheo - 
khong d a! hI bO IgiphIa sau "; "Toàn dOn doàn kêt xOy dtng dài sang vOn 
hOa"... 

Dic Phó BI 
thu Thuing 
tnic Thãnh 

Uy 

Die Chü tjch Uy 
ban Mt trn T 
quOc thành phô 

Bi thu Dãng Uy, Chü 
tjch Uy ban Mat trn 

To quôc các xã, 
phu&ig 

Thu?rng 
xuyên 

(2)  

Di mOi, tang cuOng cOng tác pMi hçp t chi.'ic tip xUc cU tn, di thoai vOn 
than dan, tang s lirong các cuOc  tip xUc, d& thoi theo chuyên d; thrc hin 
có hiu qua vic giám sat và phãn bin xä hOi  theo Quyêt djnh so 217- 
QD/TW cUa Bô Chinh trl,  tap trung giám sat các chuong trinh, dè an phát 
trin kinh t, giai phóng mt Mng, M trçl tái djIIh Cu, cáC chuong trinh an 
sinh xà hOi,  giám sat viêc thtrc hiên cia các Co quan chUc nãng trong vic 
giãi quyt, trã lOi ' kin, kin nghj ciia nhân dan d cong tác giám sat thixc 
sir bào v quyn va 191 Ieh chfnh dáng, hcrp pháp cüa nhân dan, gop phãn 
xây drng, cUng c h th6ng chInh trj On co sOn. 

Die BI thu 
Thanh' 

Die ChU tjch U' 
ban Mt trn To 
qüc thành phi 

ChU tich HDND, 
ChU tich UBND 

thành phô và các xä, 
phumg 

Tlnthng 
xuyên 
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TT Nhini vi 
Länh dio 
phii trách 

Lãnh d3o cor quan 
chü trl thc hin 

Lãnh d3o don vj 
phôi hçrp thirc hin 

Thoi gian 
hoàn thmnh 

(3)  

TIeh erc vn dng, tp hçp, doàn kt va gut mi lien h cht chë vói các vi 
nhn si, trI thüc tiêu biu, ehirc s&e ton giáo, nhüng ngu&i cao tuèi, ng.thi 
có uy tin, tiêu biu trong các tng hcp nhàn dan. ThuOrng xuyén gp gc, tip 
xüc, lang nghe các vj phâ.n ánh tam tu, nguyen vçng, quan tam thäm hOi to 
mi quan h g.n bO mt thi& d phát huy vai trO tich circ cüa nhitng cá 
nhãn có uy tin ô dja phuong, co so. 

D/e PhO Bi 
thu Thixmg 
tiUc Thãnh 

ÜY 

Die Chü tjch Uy 
ban Mat trãn T 
qu6c thành ph6 

Chi tich  UBND 
thành ph6; BI thu 
Dãng Uy cáe xà, 

phucmg 

Thuing 
xuyên 

(4)  

T chIrc t& các cuc vn dng quyên gop, üng h, My mnh hot dng cüu 
trci, an sinh xa hi thông qua "Qu9 vi nztài nghèo ", "Qu9 cüu 1rc7 phông 
chJng thiên tai ", lan tOa tinh than doàn kêt, tucing than tucmg ái trong xã hOi 
vOi nhitng giá trj nhãn van cao cã, gop phãn xây drng con ngithi thành ph 
Yen Bái "Van minh, than thiên, doàn kAt, sang tao, hi 

D/c Phó Bi 
thu ThuOng 
true Thành 

üy 

D/e Chü tjch U' 
ban Mt trn To 
quôc thãnh phô 

Chü tich UBND 
thành ph; Bi thu 
Dàng Uy cáe xâ, 

phithng 

Thuàng 
xuyên 

4.2.2 Lien doàn Lao dng 

(1)  
Tip tiic di mói và My mnh cáe phong trào thi dua yeu nuOc do Tong 
Lien doàn Lao dng Viet Nam và Lien doàn Lao dng tinh phát dQng trong 
các CO quan, don vj, doanh nghip trên dja bàn. 

D/cPhOBi 
thu ThuOng 
true ThàiIh 

uy 

D/e ChU tjch Lien 
doàn Lao dng 

thãnh ph 

Chü tich cong doàn 
CO SO 

Thiiông 
xuyen 

(2)  

Quan támcông tae giáo diic chInh tn to tuOng, tang cuông bàn chat giai cap 
cong nhãn cho di ngü can b, doàn viên và ngithi lao dOng; xây dirng dOi 
ngfl cong nhàn, vien chrc, nguôi lao dng có bàn Iinh chinh trj, cO thIrc t 
chüc kr 14t cao, có li sng van hOa, trinh d, k näng ngh nghip, tác 
phong cong nghip, xIrng dáng là lirc hrçing nông ct, di Mu trong thirc 
hin mic tiêu cong nghip hOa, hin dai  hOa, phát trin kinh t - xA hôi cüa 
dja phucing; khuyn khIch phát trin di ngfl cong nhãn lành ngh, doanh 
than cO trInh d, k5 nàng quãn l, kinh doanh giói; tIch crc bi dung, giOi 
thiu doãn viên iru t.i cho Dãng. 

Die PhO Bi 
thu Thung 
true 

uy 

D/e Chü tich Lien 
doàn Lao dng 

Thành ph 

Chü tich cong doàn 
co so 

Thi.thng 
xuyen 

(3)  
Phi hçip vói phông Lao dng — Thuong binh và Xä hi, cáe dja phucing, 
doanh nghip, thrc hin t& nhiêm vi dào to ngh, giãi quyt vic 
ehuyn di ngh& cho lao dng nông thôn. 

D/e Pho BI 
thu Thuing 

. uy 

D/e Chü tich Lien 
doàn Lao dng 

thành phô 

Tru?mg phOng Lao 
dung — Thuong binh 
và Xã hOi  thành ph 

ThuOrng 
xuyen 
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TT Nhim vu Länh dao 
pht trách 

Länh do co quan 
chü trl thc hin 

Lãnh do don v 
phi hçrp thiFc hin 

Thbi gian 
hoàn thành 

(4)  

Nâng cao nhn thirc v vai trô, vj trI cüa të, chirc cOng doân trong h th6ng 
chInh tn, nht là trong diu kin kinh t thj trtthng djnh huóng xä hOi  chü 
nghia và hOi  nhp quc th. D6i mài nOi  dung, phucing thirc và náng cao 
hiu qua hot dông cong doàn; •xay dimg t6 chie Cong doàn vüng mnh, 
mic tiêu huOng ye cci sâ, ly doàn vien lam d6i tuçmg vn dung doàn kit, 
ly cci s lam dja bàn hot dng chinh, theo phucmg chãm "O dâu Co cong 
nhân lao dng, a do cO t chic cong doãn"; tIch circ tuyên truyn, vn dng 
thành 1p cong doàn cci so trong khu vijc doanli nghip ngoài Nhà miOc. 

D/e Phó BI 
thu Thuing 
tWc Thành 

D/e Chi:t tich Lien 
doàn Lao dng 

thành ph 

Giám d6c các doanh 
nghip ngoai Nià 

nuâc 

Thung 
xuyen 

(5)  

Thrc hiên tt quy ch dan chü trong doanh nghip, xay drng quan h lao 
dng hài bOa, on djnh, tin bO.  Lam tOt vai trO da.i diên và b v quyn, lçri 
Ich hqp pháp, chInh dáng ciia dioàn viên, cong nhân, viên chüc, ngu&i lao 
dng; dam bão hài hOa li Ich cüa Nhà nirOc, nguOi sü d%Ing lao dOng, 
nguñ lao dng, trong dO lay lçii Ich cüa nguOi lao dung lam trung tam. Chü 
dQng phi hcip vOi các cci quan chüc näng tang ctrOng t6 chirc các cuc tiêp 
xüc, doi thoai trLrc tip giUa chü doanh nghip và nguOi lao dung dê giái 
quyêt nhüng kin nghj, dê xut chinh dáng cita nguth lao dng; nhüng vn 
d büc xüc, mâu thun phát sinh trong quan he lao dng, nhlm tao m6i 
quan he gn bó cht chë giiia ngtthi lao dng và chü doanh nghip; dng 
th&i vn dng các doanh nghip tich crc tham gia các hot dng tr thin, 
ansinhxAhôi. 

D/e Phó BI 
thu ThuOng 
tic Thành 

Die Chü tjch Lien 
doàn Lao dong 

thành phO 

Chü tich cong doàn ThuOng 

(6)  

Tang cuOng phi hçrp t6 chüc các hot dng kim tra, giám sat vic thrc 
hin Lut Lao dng, Luât Cong doàn, vic thirc hin các eh do chInh sách 
cho can b, cong chüc, viên chirc, cong nhân, ngu&i lao dOng ti các cci 
quan, don vj, doanh nghip trên dja bàn thành ph& 

Die Phó BI 
thu ThuOng 
tivc Thanh 

UY 

D/e Chü tjch Lien 
doàn Lao dng 

thành ph 

Thu tnrO'ng Cci quan 
Kim tra — Thanh Ira 

thành ph6 

ThuOng 
xuyen 

4.2.3 H5iNongddn 

(1) 

Nâng cao chit lucnig, hiu qua các phong trào thi dun do các c&p hi phát 
dOng nhim phát huy vai trO là lirc hrqng tiên phong và là chü th quan 
trpng nht trong vic thc hin mic tiêu, nhim vi,i cci cAu li ngành nOng 
nghip gn vOi xay thing nông thOn mOi va giâm nghèo bn vitng ti cci sO. 

Die PhO Bi 
thu ThuOng 
tri.rc Thành 

Die Chà tich HOi, 
nông dan thành phô 

BI thu Dãng Uy, Chü 
tich Hôi nông 

cac xã, phuOng 

ThuOn 
XUYCn 



Nh" 1cm V 
Lãnh dio 
phu trách 

Lãnh do corquan 
chü trI thtrc hiên 

Lãnh dao don v 
phôi hçrp thc hin 

Thôi gian 
hoàn thành 

(2) 

Tip tiic thng cumg các giái pháp cüng c, xay dimg t chüc hOi  vUng  m?nh, 
thic sir la cho da vung chac cho h9i vien; doi mm to chuc va hot dpng cua 
hOi phü hcip vói yéu cAu thc hin nhim vii chmnh iij cüa thành ph va diu 
kin thrc t ti dja phucing. 

Die Phó BI 
thu Thuong 
trrc Thành 

1Y 

Die Chu tich Hoi 
nông dan thãnh ph 

Bi thu Dang üy, Chu 
tlChH91 

Thuing 
xuyen 

(3\ 
' / 

Da dng hóa nQi dung sinh hot hOi  theo huâng phü hçip vói timg nhóm di 
tuçmg, dja bàn, nhât là tu duy, thói quen san xuát cUa nguii dan; trong do, chü 
tr.ng to chàc sinh hot theo chuyen de ye phát triên kinh tê, àng ding tiên b 
khoa hçc k thu.t, kin thüc, kinh nghiêm trong san xuk thu hoach, ch bin, 
tiêu th%1 san phm...; phát huy vai trô cüa các ho nông dan san xut kinh doanh 
giOi, dién hinh lieu biu trong phát trin kinh t d ftuyn khIch, nhãn rng; da 
dang hóa hinh thic sinh hoat theo nhóm, dja bàn dan cu, sinh hoat  theo các to 
hcrptác,hçptácxä. 

Die PhO BI 
thu Thithng 
trirc Thành 

ày 

Die Chü tjch HOi 
nông dan thành phô 

Bi thu Dan ü Chü 
tich Hôi nôndân 

' g 

Thumg 
XUyefl 

(4\ 
" ' 

Thrc hin t& vai trO là cu ni giia nông dan vñ Nha nrnic, nhà khoa h9c, 
doanh nghiêp và hop tác xä. Vn dng, tu vn, h trçi, dng hành viii nOng dan 
d di mi phucing thàc san xut, thãnh 1p hcrp tác xã, th hop tác, lien kt viii 
doanh ngbiêp san xut, ch bin, tiêu thii san phm; thirc hin cO hiu qua các 
dir an phát lrin san xut lien két theo chui giá tn, chucing trinh môi xä mOt 
san phm...; djnh huông, thng cuông cp nht thông tin, kin thüc cho nông 
dan v thj trtrông, tiêu chun chit luçing san phm, quy lniflh San xuat an toàn, 
san xut hüu cc trong nông nghip. .dáp Crng mic lieu nãng cao chit luçrng, giá 
tzj gia thng và nàng lrc cnh tranh cUa san phm nông san trên thj truông trong 
nithe va xuAt khu. 

D/e 
t

Ch 
th UBND 
thãnh ph 

Die Chü tjch Hi 
nông dan thành phô 

Trirông phOng Kinh 
th thành ph; BI thu 
Dãng ày, Chà tjch 
UBND xã, phuäng 

Thu?mg 
xuyên 

Di rnoi, phát trin và nâng cao hiu qua hoat  dng Qu5r h tro' nông dan cap 
thành phi, trpng tfim là dutu, cho vay xây dirng, than rng các mô hInh san 
xut, kinh doanh hiu qua theo Fii.râng san xuAt nông nghip hang hOa quy mô 
lan, phát trin kinh t tap th& hrtug tai xây dirng kinh t nông nghip. 

D/e PhO BI 
thu Thu&ng 
true Thành 

Die Chü tjch Hi 
nông dan thàih ph 

, 
Bithi.rDang UY,C!1U Thuing 

xuyen 
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TT Nhim vy Lãnh d3o 
phy trách 

Länh do co quan 
chü trI thyc hän 

Lãnh do don v 
phi hqp thirc hiên 

Thôi gian 
hoàn thành 

(6) 
Phi hçip vâi Phông Kinh t, cac nganh và ck dja phtrcing tIch cc thrc hin 
ttii cq cu lai nông nghip g&1 voi xây dçmg nông th5n rnói bn vImg, huorig 
mic tiêu xây dixng "nông nghip sinh thai, Bong thôn hin di, nông dI1 Vdfl flhlflh.. 

Die Phó BI 
thu Thành 

, Ch tjch 
UBND TP 

Dic Chü tjch HOi 
nông dan Thành 

1)110 

Truâng phông Kinh 
t thành ph; BI thu 
Dãng üy, Chü tjch 
UBND xä, phrnmg 

Thucmg 
xuyên 

4.2.4 Thành doàn Yen Bái 

(1)  

Tip tic d6i mri nOi  dung, phucmg thxc M chirc các phong trao thi dua, cac 
hot dung cho doàn viên, thanh niên do các cp hO doàn phát dng, nhm 
thu hñt dong dão thanh niên tham gia; phat huy vai trO xung kIch cüa thanh 
niên hong vic tham gia xây dung nông thôn moi, np sing van hóa, van minh 
dO thj, thrc hin các nhiêm vii phát trin kinh t - xA hOi,  dam báo an ninh 
quôc phOng và giü gIn trt tii an toàn xã hOi  ti dia phuong. 

Die Phó BI 
thu Tlnthng 
tnrc Thành 

ÜY 

D/e BI thu Thành 
doàn 

BI thu Dàng üy; BI 
thu doãn co si 

Thumg 
xuyen 

(2)  

Tang cuông giáo diic chInh trj tu tu&ng cho doàn vien, thanh niên, khcii dy 
trI tu luc, tr cuông, khát vQng ctng hin, tinh than di mài, sang to; vai 

trô tiên phong, guong mu di du trong üng dmg khoa hoc cong ngh, phát 
triên nguon nhân 1irc chit luçing cao, thuc hin chuyn dôi s6, xây dmg nn 
kinh th s6, nãng cao eht luçmg sr dmg djch vi cong trirc tuyn müc dO 3,4 và 
vn hành mô hInh do thi thành ph thông minh.... 

Die Phó BI 
thu Thuèng 
tfllc Thàn.h 

ÜY 

Die BI thu Thãnh 
doàn 

BI thu Dãng üy; BI 
thu doãn cci si 

Thumg 
xuyên 

(3)  

Chü trI thain muu trin khai thc hin hiu qua D an h6 trçi, phát trin 
phong trào thanh niên Yen Bái khii nghip giai doan 2021 — 2025; dy 
manh phong trào khi nghip, 1p nghip trong thanh men. Tu van, h trçi, 
djnh huóng, dng hành cñng thanh niên khOi nghip theo huóng gn vói 
tim näng, th mnh, các san phm chñ 1c, dc san cüa dja phuong; truóc 
h& là vn dng thành 1p các tó hcip tác, hçip tác xã, doanh nghip nhO và 
vüa, cac hO kinh doanh cá th, tham gia thc hin các du an phát trin san 
xuAt lien k& theo chui giá frj; than rng các mô hmnh eâu lac bO, vum 
uom thanh nien khôi nghip, thanh then giuip nhau phát trin kinh t. 

Dic Phó BI 
thu Thãnh 

üy, Chu tjch 
UBND 

thãflh ph 

Die BI thu Thành 
doãn 

Thu truông các co 
quan lien quan; BI 

thu Dâng üy, BI thu 
doan co s?i 

Thi.thng 
xuyên 
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TT Nhim vy Lãnh dao 
phi.i trách 

Länh do co quan 
chü tn thirc hiên 

Lãnh dao doii vi 
phi hçrp thyc hiên 

Thai gian 
hoàn thành 

(4)  

Tip tic cüng c6, kin toàn, nâng cao chit lucing va hiu qua hot dOng các 
th chàc doàn, nht là trên dja bàn dan cu. Di miii phucing thüc tip cn 
doàn viên, thanh niên theo sâ thich, chuyên môn, nghip v%1, phü hçrp vói 
trng nhóm di tuclng, d tu6i, khu vuc thông qua các hoat dong thit thuc. 

Die Phó BI 
thu Thu&ng 
tWc Thãnh 

àY 

Die BI thu Thành 
doàn 

BI thu Dàng ày; BI 
thu doàn Co 

Thuing 
XUyêfl 

(5)  

D6i mài hinh thüc sinh hoat doàn, thuing xuyen thay d6i v không gian, 
thñ gian sinh hoat nhu: Sinh hot ti di tIch ljch sü, dja chi dO, sinh hot 
dip doàn vien, thanh niên tham gia các cong trInh, phn vic do t chüc 
Doàn, Hi phát dng; tap trung cii th hóa và trin khai thuc hiên các ni 
dung giao dic kiên thàc, k5 náng sang, k nàng thiic hành xä hOi,  üng xà, 
giao tiêp và n&p s6ng van hóa trong doàn viên, thanh niên; thành 1p và duy 
tn hot dong cüa cáe mô hinh sinh hoat câu 1c b, t6, d,i, nhOm thanh niên 
theo ngh& nghip, so thIch, 1ng ghdp các chuyên d v k5 nàng xà hOi. 

Die Phó BI 
thu Thu&ng 
tWc Thành 

àY 

B/c BI thu Thành 
doàn 

BI thu Bang ày; BI 
thu doàn Co si 

Thuông 
xuyen 

(6)  

T chàc các hoat dng, phong trào phong phü v ni dung, da dng v hinh 
thüe, thc sir to môi truOng dê doàn viên, thanh niên rèn luyn, cng hin 
và thrOng thànli Chü dng ph& hcip vOi chinh quyn, các ban, ngành, doàn 
th trong thijc hiên nhiêm vi chInh tr cp ày giao; trong tham muu co ch, 
chInh sách nhimi thrc hin t& cong tác Doàn và phong trào thanh thiu nhi càa 
dia phuong, don vi. Tang cuOng phi hcip vOi các t chirc doàn th, các t 
chuxc kinh t& chInh tn - xä hOi  khác d nhim tao them ngun lrc cho cOng tác 
Doàn và phong irào thanh thi& nhi 0 dja phuong, don vj... 

B/c Phó BI 
thu ThuOng 
true Thành 

àY 

D/e BI thu Thãnh 
doàn 

BI thu Bang ày; BI 
thu doàn co sO 

ThuOng 
xuyên 

4.2.5 H5i Lien hip Phu ni 

(1) 

Tip tic t6 chàc tM các phong trào thi dua, cuc van dung do các cp hi 
phy nft phát dng nhu: Phong trào "Xáy dwng ngzthi phu nü Viét Nam thai 
dai móf'. Cuôc vn dng "Xây dwng gia dmnh 5 lthông, 3 sgch, gop phdn 
vun dp giá trj t& dcp gia dInh Viêt Nam" và thuc hin hai khâu dot phá 
trong cong tác Hôi: Thuc hin chuyn di S6 trong hoat dng Hi; Bong 
hành xây dirng chi, t6 Hi vitng manh. 

Die Phó BI 
thu ThuOng 
trtrC Thanh 

ày 

B/c Chü tjch Hôi 
Lien hip Pht nit 

thành phô 

BI thu Bang Uy, Chà 
tich Hi Lien hip 
Phi nit xä, phuOng 

ThirOng 
XUYfl 
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TT Nhimvu Lânh do 
phti trách 

Lãnh do co quan 
chü tn thtrc hin 

Länh do don vi 
phôi hçp thic hin 

Thôi gian 
hoàn thành 

(2)  

Xây drng t chirc HOi  vng  m?nh,  hot dng chuyên nghip, hiu qua: 
Tuyén truyn, vn dung hi viên phii nU thirc hin chü tnicing cia Dâng, 
chinh sách pháp lut cüa nhà nuâc; Nâng cao ch&t lucng cong tác giám sat, 
phãn bin xâ hi, d xuAt chInh sãeh lien quan dn phi nit, gia dinh, tré em 
và binh dng giâi; Thirc hành dan chü CY so, thrc hin vai trô chrc nang 
di din cüa t chCrc HOi;  Van dong xã hi thirc hiên binh ding giOi. 

Die Phó BI 
thu Thung 
trire Thành 

Die Chü tich Hôi 
Lien hip Phi nft 

thanh phô 

BI thu Dãng üy, Chü 
tjch Hi Lien hip 
Phi nft xà, phuèrng 

Thtthng 
xuyên 

(3)  

Tang cuing vn dng, h trq phir nit sang tao,  khOi nghip, phát trin kinh 
t, giàm nghèo, báo v môi trithng; dc bit là phát huy vai trô nông cM eüa 
phii nit trong xây dirng gia dinh mno, binh dng, hanh phüc, tin bO,  bào 
ton và phát huy cáe giá fri van hóa dan tOe,  là hrc hrcmg tiên phong trong 
vice nãng eao chi s hanh  phñc cüa nhân dan. Dng hành, kM n&, ttx vn, 
h trçi giái quyM khó khàn cho cac nhóm phi nit yu th. 

Die Phó BI 
thu Ththng 
trrc Thành 

àY 

Die Chü tich HOi  
Lien hip Phu nit 

Thành ph 

BI thu Dâng Uy, Chü 
tich Hi Lien 

Phr nit xâ, thành ph 

Thrthng 
XUYfl 

(4)  

Tip trc lam t& Cong tác than muu quy hoach, dâo tao,  bM thrOng, luán 
chuyn, be1 trI, sit ding can bô nit nhim xay dirng va t?o  ngun  dOi  ngü can 
bO nit eüa cáe ea quan trong h the1ng chinh tn; quan thm cham lo phát frin 
dOi ngü can bO,  cong churc nit 0 ci sO. 

Die Bi thu 
Thãnh ày 

Die Thà truOng C 
quan Te1 chitc - NOi 

vu 

ThU tnrOng các 
phOng, ban, dcm vj 

lien quan; 
BI thu Dàng ày 

Thuing 
xuyên 

4.2.6 H5i Ctu Chiln binh 

(1)  

Dy mnh phong trào thi dna "Ctu chiEn binh gu-ong mu" và phong trào 
thi dua "Ciru chkn binh gizp nhau giám ngheo, lam kinh ti giói" gn thue 
hin Chi thi se1 05-CT/TW ciXa Bô Chinh trj Va the euOc vn dng, các 
phong trào thi dna yeu nuOc kháe cita dja phucmg. 

Die Phó BI 
thu Thi.thng 
trirc Thanh 

àY 

Die Chit tich Hôi 
clii binh 

thãnh phe1 

BI thu Dàng ày; Chit 
tich HOi  Ctru ehin 

binh xâ, phuOng 

Thu0ng 
XuYefl 

(2)  

Tang euOng giáo de chInh tn, tu tuOng và bàn linh cita eiru chin binh 
trong tinh hmnh mói; phát huy vai trô, tInh tin phong, gucmg mu eiXa ciru 
chién birth trong phong trào "Toàn dan báo v an ninh te1 quôe", gop.ph.n 
quan trç)ng gut vitng an ninh chInh trj, trt t.r an toàn xä hOi  trên da ban, 

Die Phó BI 
thu ThuOng 
tivc Thaflh 

àY 

D/e Chit tjch HOi  
Ctru chin binh 

thành phe1 

BI thu Dãng ity, Chit 
tjch HOi 

binh xà, phrr&ng 

ThirOng 
XUYfl 
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TT Nhim vi Lãnh do 
phy trách 

Lãnh do cr quan 
chü tn thyc hin 

Lãnh do don v 
phi hqp thyc hiên 

Thôigian 
hoàn thành 

Phát huy truyn thông "Be di cii h", nâng cao vai trO, vj th cUa Hi 
trong cong tác giáo thic tmyn thong ljch sü, each mang cho th h tie; tIch 
crc tham gia xay d%rng và báo v Dãng, Nhà nuóc, bâo v ch d xã hOi 
chü nghTa, bão v nhân dan; du tranh phOng chng tC,i  phm, t nan xà hOi, 
giü gin an ninh trât tu cci so. 

Die Phó BI 
thu Thuông 
U-uc manii 

uy 

Die ChU tich HOi  
Cuu chin binh 

thãnh phê 

BI thu Dãng üy, Chü 
tjch HOi c in 

binh xâ, phtthng 

Thi.thng 
XUYefl 

(3)  

(4)  

Dy manh phong trao Cuu chin birth thi dua phát trin kinh t& xóa dói, giám 
nghèo, thrc hin an inh xã hi, hoat dng thih nghia, xay thing nông thôn 
mOi, do thj van minh, xay dmg diii s6ng van hóa 0 khu dan Cu; Xây dimg Va 
nhân rOng  các mô hmnh cru chin birth giüp nhau giàm nghèo, lam kinh tê giOi, 
mô hInh xã, phuing, thôn, t dan ph không có hO hOi viên cru chin binh 
nghèo; dOng viên, khIch l hi vién phát trin kinh t gia dinh theo huOng hinh 
thành các mô hinh hO kinh doanh cá th& thành 1p doanh nghip nhO và vira, 

D/c Phó BI 
thu ThuOng 
tWc Thàth 

uy 

Dic Chü tich Hi 
Cuii ehi binh 

thành ph 

BI thu Dãng üy; Chü 
tich Hi Cixu chin 

binh xä, phi.thng 

Thucing 
xuyên 

các hcip tác xã, t hcirp tác, lien doanh, lien kt phát trin san xuAt theo chui 
giatij. 

I Phdl huy vai trè cáa Mt trmn jo quoc và cdc doàn ti,l chinh tn - xü hôi tham gia xây drng Dãng, chmnh quyn; gidm sat và phãn bit!n xa hi; 
phông chong tham nhüng, thur hành tilt kim, chng lang phI 

(1) 

Thuc hin t& vai trO, chüc näng, thim vir cila Mt trn T quc, các doàn 
th chinh trj - xà hOi  trong vic da din, báo 4 quyn và kn Ich hçip pháp, 
chinh dáng cüa nhân dan; phát huy quyn lam chü cüa than dan và tao  diu 
kin thun lçn d nhân dan tham gia xây drng Dâng, chInh quyn trong 

sach ving  m?nh  theo Quyt dinh s 218-QD/TU ngày 12/12/2013 cüa B, 
Chinh tn gn vói thuc hin Ngh quyt Trung ucing 4 khóa XII cUa Ban 
Chp hành Trung uong Dãng. Kjp thii phán ánh vOi cp üy, chinh quyn 
nhung tam tu, ngu4n vng, kin nghj chinh dáng cña nhân dan, cüng ct 
nim tin cia nhân dan d6i vOi Dàng, chinh quyn, tao sii ding thun cao 
trong xä hOi,  gOp phn thrc hin thng li nhim vi chInh trj cüa dja 
phumig. 

Dic Phó Bj 
thu Thuông 
true Thành 

UY 

D/e Chü tjch Uy 
ban M1TQ 

TruOng các doãn 
th thãnh phi> 

TruOng các to chi.rc 
chInh trj - x hOi  cac 

x, phuOng 

Thumg 
XU9fl 
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TT Nhim vu Länh do 
phu trách 

Länh do co quan 
chü trI thuc hin 

Lãnh do don vl 
phôi h9p thlFc hin 

Thoi gian 
hoàn thành 

(2)  

Tip tic nâng cao hiu qua cong tác giám sat và phàn bin xà hi d& vói vic tu 
dung, rèn luyn do dirc, 1& séng cüa nguñ dung dàu, can bO chü ch6t và can 
bo, dàng viên. Tp tnmg giam sat vic thirc hin các quy djnh cüa Dáng, pháp 
lut cüa Nhà nithc; vic ban hành và th chirc thiic hin các d an, chinh sách, 
chuong irinh dr an cüa Trung ucing va ciba tinh, cüa thành ph, nhAt là nhüng. 
v.n d có pham vi ãnh huâng sâu rung, tác dng 1rire tip dn dOi sng, san 
xut, viêclãm, thu nhp và thuc hiên ch do ehInh sách coa doãn viên, hôi viên 
và nhan dan; nhOng v&i d "nóng", du 1un x hOi  quan tam. Tang cung phói 
hçip vói các co quan lien quan trong xAy dimg k hoch giám sat hang nam, bào 
dam không chng chéo v nOi  dung và d& tuçrng giám sat. 

Dic Phó BI 
thu Thuàrng 
trrc Thành 

Uy 

Dic Chü tjch Uy 
ban MTFQ Va 

Truâng các doàn 
th thàflh ph 

Thu truOng cac co 
quan lien quan; 

BI thu Dáng üy các 
xã, phithng 

Thuông 
xuyên 

(3)  

Nâng cao chAt hrçing t chüc các hOi  ngh tip xc cir tn, di thoi vâi nhân 
dan; thuc hin t& Quy ch dan chü ô co si; nâng cao chAt lucmg và hlçU 
qua hot dng cüa Ban thanh tra nhãn dan, Ban giám sat du tu cong dong, 
T hôa giái a khu dan cir. Tich circ tham gia cong tác phông, chérng tham 
nhUng, thre hành tit kim, ch6ng lang phI. 

Die Phó BI 
thu Thuâng 
true Thânh 

uy 

* 
D/e Chñ tjch Uy 
ban MT1'Q Va 

Tnthng các doàn 
th thành phé 

Chu tjch UBND 
thth phE và các xä, 

phtthng 

Thu?,ng 
XUYefl 
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