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CIII Tifi 
CUA BAN THtJONG V1J THANH JY 

V länh do Bi hi Boàn các cp và Bi h.i di biu Bomn Thanh niên 
Cong san H ChI Minh thành ph Yen Bái ln thfr XX, nhim k 2022 - 2027 

Ngày 17/9/2021, Ban Thuing vi Tinh üy Yen Bái ban hành Chi thj s 
A - • A• F I fl* A 08-CT/TW ye lath d.o Dal  h9i Doan cac cap va Dai  hQl  dai  bieu Doan Thanh 

niên Cong san H ChI Minh tinh Yen Bái 1n thr XV, nhim k' 2022 - 2027. 
D lânh d.o Dai hOi Doàn cac cp va Dai hi  dai  biu Doàn Thanh nién Cong 
san Ho Clii Minh thành phô Yen Bái lan thir XX, nhim kSr  2022 - 2027, Ban 
Thithng vi Thành üy yêu cu các c.p üy, t chüc dàng thirc hin t& mt s 
thiêm vu sau: 

1. Tip tic quán trit Va t chircthirc hin có hiuquà chü trtxang,duàng 
loi cua Bang, chrnh sach, phap luat  cua Nhani.rccc ye cong tac thanh men. Chi 
dao Ban Chap hành Doàn các cap chuân bj tot nOi  dung  Dai hOi. Báo cáo trmnh 
Dai hi cn dánh giá dung thirc tr?ng  thanh niên, cong tác doàn và phong trào 
thanh, thiêu nhi 05 nm qua, khäng djnh kêt qua d.t dtxçrc, chi rO khuyêt diem, 
yu kern và nguyen nhân, rUt ra bài hc kinh nghim. Xác djnh phuxng huóng, 
miic tiêu, nhim vi, giái pháp thim tâi trén cci so dr báo sat, dUng tInh 

F I A A F A hith, barn sat cac chu truang, chmh sach ye cong tac thanh nien, that la Ngh 
• fl• ? A A 1' quyet Dai  hi XIII cua Bang, Ngh quyet Dai  hi Bang b9 trnh lan thu XIX, 

• A. A A Ngh quyet Dal  hi Bang b9 thanh pho lan thu XX. 
F F F I A Chu tr9ng giao diic ly tuc.ing each mang, dao  due, loi song, long yeu 

rnrâc, bàn sc van hóa dan tc gop ph.n xây dirng thành ph6 Yen Bái phát trin 
nhanh, bn vüng theo huong "Xanh, hai hôa, ban stc, 

AI•

". Xây drng 
Doan Thanh nien Cong  san Ho Chi Mrnh thanh pho Yen Bai vung manh,  thirc 
sir là tru1ng hçc xâ hQi chU nghTa cUa thanh niên, di dir bj tin cy cUa Bang. 

Di mài mnh me, toàn din, d&ig b ni dung, phuang thirc hoat  dng 
cUa các cap bO doàn; nãng eao vai trô dai  din bão v quyn, lçii Ich hqp pháp, 

V V A A t A F . , chmh dang cua doan vien, thanh men. Chu dong, tich eirc tharn gia phat trien krnh 
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t - xã hi, bão v môi truông, phông, chng thiên tai, djch bnh, báo dam quc 
phông, an ninh, thng cixing cong tác dôi ngoi, hi nhp quôc tê. 

Nâng cao chat lucing ngun than 1irc tré, vai trà tin phong trong di 
mOi, sang tao,  khri nghip, 1p nghip, tiên phong trong rng diing m?nh  me 

A A - A A A A * A A 

cong nghe thong tin, thy m?nh  chuyen doi so. Cham lo dcn song trnh than, phat 
•A , •.( A A 9 A trien cac thiet che van hoa cho thanh, thieu nhi; xay dirng the hç tre thanh pho 

Yen Bái "Van minh, than thin, doàn kit, sang tao, hai nhap"; xây drng, cüng 
c t chIrc Doàn thrc sir vüng mnh v tu ttthng, chInh trj, t6 chi'rc và dao  dIrc, 
tao ngun can bO tré Co bht lucing cho Dâng b và h th6ng chInh trj. 

2. Lâ.nh dao  chun bj t& cong tác than sJr Ca quan lãnh dao  các cp cüa 
A 9 * A n 

Doan; tap  trung chi do, quy hoach, dao tao,  kiçn toan, bo tn, dieu dçng can b9 
dê chuãn bj trixc mOt  brn9c cho nhãn sir Dai hOi Doãn các cap; ctông th?i, tao 

• A A A A A A A 9 9 S dieu kiçn cho thanh men h9c tap, phan dau, ren luyçn va truang thanh. Ra soat, 
quan tam b6 trI cong tác phü hçp cho can bO Doàn chuyên trách dA hêt tuôi cong 
tác Doãn theo quy djnh, th.t là can b gift chüc vii quãn l. Coi trçng han nfta 

• A S 9 f A r A t , , , 

vice trç)ng ding tal nang tre, t?o  brcie chuyen Co tmh d9t pha trong bo fri Va sir 
diing can bO tré trên tt cà các linh we. Ban Thix&ng vi cp üy cüng cp phôi hçip 
vâi Doãn cp trên lânh dao  vic chun bj nhãn sir tham gia Ban Chap hành Doãn 
khóa mài bào dam diu kin, tiêu chun, nng lrc, uy tIn, có s krcng và ca cu 
hçip l, dung nguyên.thc, quy trmnh theo các quy djnh cüa Dang, Nhà nirâc, Diu 
1 va huàng dn cüaTrung hang Doãn, Tinh Ctoãn Yen Bái. 

3. Chi do lam t6t cong tác tuyên truyn tnithc, trong va sau Dai  hi,  tao 
sr chuyn bin manh  me v nhn thirc, trách thim cUa các cp üy, t6 ehirc 
dãng, chmnh quyn và toàn x hi trong vic chäm lo, bi duong, giáo dc th 
h tré, phát huy vai trà cUa thanh niên. Chi dao  Doàn Thanh niên các cp phát 
dng phong trào thi dua sOi ni, rng khp, thit thirc chào mmg thành cOng 
Dai hçi; da dng hoa hrnh thtrc, day math  tuyen truyen tren cac phucing tiçn 
thông tin dai  ching, rnng xã hi; tang ci.rng biu duang, tônvinh, than rng 
then hith tien tien. Giao cho Doan Thanh nien thirc hiçn mçt so cong tninh, 
phn vic thanh niên tham gia xây dirng nông thon mâi, do thj van minh, phát 
trien krnh te - xa h9i va trnh nguyçn vi cuçc song eQng dong de lap  thanh tich 
chào mirng thãnh cong Dai  hi. 

A A S 9 A S A S 4. Uy ban than dan thanh pho chi dao  bo tn krnh phi Dai  hçi Doan cac 
cp trong d toán chi ngân sách näm 2022; chi dao  các xA, phu?mg, các ban, 
ngãnh chirc náng quan tam, pMi hçp báo dam nhftng diu kin cn thit d 
Doàn Thanh niên Cong san H .ChI Minh thành ph t chrc Dai  hi dim cp 
tinh thành cong và Dai  hi Doãn các cp trang tr9ng, ti& kim, hiu qua, thit 
thire, dung tin d và dam báo an toàn. 
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5. Ban Chap hành Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh thành ph6 
phi hçip vói Ban Thuing vii Dàng üy các xä, phisng và các cp üy trirc thuOc 
thành. ph chi &to Ban Chp hãnh Doãn các cp xây drng k hoach to chIrc 
Dai hi,  nOi  dung vAn kin, cOng tác nhãn sir và các cong tác báo dam khác 
dam báo chu dáo, dy dü theo dáng quy djnh, trong do can xây dirng phuong 
an t chüc Dai hOi trong trueing hqp tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja bàn 
thành phô có diên biên phirc tap. 

.' , . 9 , , Thai gian tien hanh Dai  hçn cap Ca so Eu' thang 1/2022 den triwc ngay 
15/3/2022; Di hOi dai biu Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh thành 
phO Yen Bái lan thir XX, nhim k' 2022-2027 to chüc vào tlidng 04/2022. 

a a 9 9 9 9 9 9 6. Ban Dan vn Thanh uy chu tn, phoi hcip vol Ban Thuang vi Thanh 
doàn Yen Bái va VAn phOng Cap üy và ChInh quyên thãnh phô giirp Ban 
Thuàng vi Thành üy theo dôi vic trin khai, thirc hin Chi thj nay. 

9 F F 

Chi thj nay phô biên den chi bO.!. 

Nai than:  

- Thithng trrc Tinh üy (d b/c), 
- Ban Dan 4n Tinhüy (d b/c), 
- Tinh doãn Yen Bai, 
- Các dIe Uy viên BCH Dàng b TP, 
- Các Ci quan thammiru, giiip vic Thành üy 
- Các phông, ban, doàn the thành phô, 
- Các chi, dáng b trirc thuc, 
- Ban thir&ng vi Thãnh doàn, 
- Lnh dao  Vn phông CU&CP thành phô, 
- Luu VT/TU. 
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