
DANGBOTIINHYENBAI BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH U' YEN BAI 
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SE, 21 -CTr/TU TP. Yen Bái, ngày02'/  tháng 6 nâm 2021 

CH1fCNG TRINII HANH BONG 
CIJA BAN cHAP HANH DANG B() THANH PHO YEN BAr KHOA XX 
thic hin Nghj quyt s 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 cüa Ban Chp hành 
Bang b tInh Yen Bái, khoá XIX ye nâng cao näng h!c  lãnh do và sfrc 

• P. 7 P. 9 9 * 7 7 • P. chien dau cua cap uy, to chirc Bang, trçng tam la cap uy co' so' va cap 
trên trçrc tip co' s& giai don 2021-2025, djnh htró'ng dn nàm 2030 

Thixc hiçn Ngh quyet so 37-NQ/TU, ngay 20/4/2021 cua Ban Chap 
hành Bang b tinh Yen Bái khoá XIX v "Nâng cao näng lirc lânh do và sirc 
chin d.0 cüa c.p ui', t chüc dàng, tr9ng tam là cap Uy Co S Va cap trên tr1rc 

,, , , tiep co so giai do?n  2021-2025, dnh h.rcing den nam 2030 . Thanh uy Yen 
Bái xây drng chrong trInh hành dng cii th nhu sau: 

I. MJC TIEU 

1. Miic tiên chung 

Nâng cao nang lirc lãnh do và sirc chiên dlâu cUa các cap Uy, to chirc 
dàng, trQng tam là cap üy Co s trirc thuc Thành Uy và Ban Chap hành Bang 
b thành ph Yen Bái nh.m tao  sir chuyn bin rO rt v ch.t lisng lãnh dao 
và hiu qua boat dng cUa các cp üy, t chrc dàng; xây dirng cp Uy và t 
chirc diãng trong sach,  vlrng  manh  v chInh trj, tix tu&ng và dao  dirc, g.n bó 
m,t thit vói nhân dan, darn bà? lãnh dao  thrc hin t& nhim vi chInh trj và 
kjp thii giài quyêt nhUng van dê xãy ra a dja phiiong, co Sâ. 

A A A A A A • 9 9 Xay dirng d9i ngu cap uy vien cac cap, trçng tam la cap uy co' so va cac 
#9 I' A A 9 A S #9 9 dong chi Uy vien Ban Chap hanh Bang b9 thanh pho co ban lmh chinh tq vimg 

yang, phm ch.t dao  dic t&, gucing mu, trách nhim, có kin th(rc và nang1irc 
thirc tien ngang tam nhiçm vii; CO CO cauhçrp ly, bao dam sr chu dçng, on d4nh, 
kê thira và chuyên tiêp mt each vüng chäc giüa các the h can b. 

Tip tiic di mai, kin toàn, sp xp các t chire trong h thng chInh 
trj theo tinh thin Nghj quyt s 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 cuaBO Chmnh trj 
ye tinh gian bien ehe va co' cau lal  dci ngu can b9, cong chuc, vien chuc. Bao 
dam sir länh do toàn din cüa Bang dE,i vài h thng chinh trj a cac c.p. 
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2. Miic tiêu c th dn nàm 2025 và d1nh hiróng dn näm 2030 

2.1. DIn nám 2025 

V di mo'i, nâng cao chá't lu'cing Mnh dgo và hiu qua hogt dng cüa 
cac cap uy, to chwc dang: 

+ Tip tic duy trI t 1 100% c.p üy, t chi'rc dàng xây di.rng quy ch 
lam vic phü hqp vo!i chirc nàng, nhim vi theo quy djnh và thirc hin 
nghiem tuc quy che de ra. 

'
.. I A 

+ Phan dau 100% cac cap uy, to chrc dang, ca quan, don v trong h 
thng chfnh trj thirc hin hoàn thành nhim vi chInh trj d ra hng näm. 

+ 100% cac c.p Ciy trrc thuc thành ph hoàn thành chi tiêu kt np 
dãng viên hang nãm. 

- V trInh dç3 chuyên môn: 

+ Duy trI 100% Uy viên Ban Ch.p hành Dàng b thành ph có trInh d 
chuyên mon di hçc trâ len. 

I A A I I A A + 85% cap uy vien cap ca SO CO trinh dç ct?.i hçc tra len. 
A I A I 

- Ve trznh dQ ly lugn chznh tn: 

A

+ Phn du 100% Uy viên Ban Chip hành Dãng b thãnh ph có trInh 
d9 cir nhan hoac  cao cap. 

+ 92% cp üy viên c.p co s co trInh d trung c.p tr& len. 

- Vé bói du571g, cp nhât Idén thz'cc m&i: Phân dâu 100% cap Uy viên 
A I I A A fl I 

cac cap duçic boi duang nghiep vçi cong tac dang va c?.p  nhat hen thuc ma! 
phühcip. 

- , 1 I 

- Ve ccr cau dcn ngu cap uy vien cac cap: 

+ Co can b trê (duâi 40 tui) tham gia Ban Thithng vii Thành Uy; t l 
P A ' ' '

o
A 

can b9 tre tham gia Ban Chap hanh Dang bç thanh pho d.t tu 15/0 tra len. 

+ Co can b5 nü tham gia Ban Thu&ng vii Thành Uy. Dam báo co cu ni 
trong Ban Chp hành Dãng b thành phô Yen Bái dat  tr 20% tth len. 

+ T l can b dan tc thiu s trong Ban Thuàng v Thành üy và Ban 
Ch.p hành Dàng bO thành ph phü hçTp vci tInh hInh thirc t. 

+ Duy trI 100% bI thu c.p üy, chü tich  Uy ban nhân dan xã, phu&ng 
không phãi là ng!rii dija phuong; 100% trlx&ng thôn, t6 trirOng t6 dan ph là 
dãng viên. 

- Ve xáy c4aig, sp xê'p, kiçAn  toàn to chic dáng và phát triln dáng viên: 

+ Phn du tü nay dn näm 2025, thành l.p tr 01 dn 02 chi b doanh 
nghip và hqp tác xä. 



+ Kip  thai sp xp, kin toan t chirc dàng ding b, phü hcip vOi di 
mci!, sap xep to chizc bç may cua hç thong chinh tr. 

+ Hoàn thành chi tiêu kt nap  dang vien mOi theo K hoach  cüa Tinh 
üy giao. 

- V dánh giá, xé'p loqi chãt lu-Qllg t chic dáng, a'âng viên và t2p th 
cá nhân lãnh dgo, quán l•  

+ Hang näm tp th Ban Thuông vi Thành üy hoàn thành t& nhim vi 
trâ ion. Sé t ch(rc cci s& dáng hoàn thành t& nhim vi tth IOn hang näm dat 
tir 90% tth iOn. 

A A • • A A Q A 0 ' A 

+ So dang vien hoan thanh tot nhiçm vçi tro len hang nam dat  tu 90 /o tra len. 

+ S can b, dáng vien thirc hin t& chirc trách nhim vii nOu gucing 
hang nrn dat  tr 50% tr iOn, trong s do can b iãnh dao  quãn l trong h 
thông chInh trj thành phô dat  tr 70% tth iOn. 

- Cóng tác kim tra, giám sat, k-j' luat 
dáng.

A 

+ Kiem tra, giam sat dnh ky doi you cac to chixc dang tri;rcthupc Thanh uy. 

+ Th%1 1, giãi quyêt 100% don khiêu nai,  to cáo theo thâm quyOn. 

2.2. Djnh hwông ttln nàin 2030 

- 90% cap Uy viên cap cci s& CO trInh d dai  hçc trâ IOn; 95% cap üy 
A ) P 'I A • r A P A vien cap cci so co trinh d9 tur trung cap iy luan  chrnh trl tro len. 

- Co can b trO (drnfci 40 tui) tham gia Ban ThuO'ng VçT Thành üy; tham 
gia Ban Chp hành Bang b thành ph dat  tr 15% tth len. 

+ Co can b ntt tham gia Ban Thuring Vi;! Thành üy; t l can b nü 
tham gia Ban Chp hành Bang b thành ph dat  tir 20% dn 25%. 

+ Duy trI 100% bI this, chü tjch Uy ban nhân dan xä, phuOng không 
phãi là ngurM dja phisong. 

+ Phn du thành l.p 0 1-02 chi bO doanh nghip và hçip tác xa. 

+ Hang näm, s can b, dáng viên thrc hin tot trách nhim nêu gulang 
dat tü 70% trâ len, trong do can b lãnh dao,  quãn l trong h thng chInh trj 
dat tr 80% trâ iOn. 

H. NfflM VU VA GIAI PiL&P 

1. Tang clr&ng Va nâng cao hiu qua cong tác giáo dic chInh frj tir 
tu'o'ng, phat huy vai tro nong cot cua cap uy cac cap bao dam tinh Bang, 
tInh khoa h9c, tInh chin du, tinh thic tin 

Trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 15-NQ/TU, ngày 
22/01/2021 cüa Thành Uy Yen Bái v di mdi, nãng cao ch.t luçing hçc tip, 



quán trit, trin khai thirc hin cácnghi quyt cüa Dâng, giai do.n 2021-
2025. Trong do chu trçng doi mm ni dung, phuang phap, hinh thuc to chxc 
thrc hin cong tác tu tuO'ng, huóng manh  v co sâ; nm chc, dr báo ding, 
djnh huâng chInh xac, xr1 kjp thôi các v.n d tixtuOng, bâo darn thng 
nhat trong Dang, dong thuan trong xa hçi; nang cao trnh chien dau, trnh giao 
diic, tInh thuyt phiic trong tuyên truyn, hçc tp 1 1un chmnh tn. 

Các c.p üy, t chirc dãng và dãng viên phâi quán trit sâu sc v vj trI nn 
tang, vai trô ht nhn chInh trj cUa t chirc Ca s dãng và cüa chi b; tht.ràng 
xuyen quan tam lam t& cong tác giáo diic chinh trj, tu t1xng cho can b, dãng 
vien, trong do có yêu c.0 v nang cao chit h.rçing sinh hoat  chi b, giãi quyét tat 
m6i quan h gifra hai mt tip trung và dan chü trong sinh ho(xt dãng; tang 
ci.ràng nang lire lânh dao,  sircchiôn dâu cUa to chirc dãng và dãng viên, can dc 
bitt coi tr9ng nâng cao chit lwing trphê bInh, phê bInh và chit van trong 
Dãng, gn vâi vic thrc hin Ngh.j quyt Trung uong 4 (khóa XII) và Chi thj s 
05-CT/TW cüa B Chfnh trj v d.y mnh hpc tp và lam theo tu tthng, dao 
diic, phong cách Ho ChI Minh; gan cong tác tt.r ti.thng vói cong tác tO chre, can 
A A A P P • A P A A A P b9, cong tac hem tra, giam sat va cong tac vn dçng quan chung. Thixcmg 

A 0. • P A A P 9 A I • P xuyen quan tam giao dyc nang cao nhçzn thu'c cho dang vien ye v tn, vaz 
trb, tim quan tr9ng cüa tEi ch frc cc s ddng, sac chiin ctãu cüa t6 chá'c 
(tang. Nang cao y thwc trach nhiçm trong vlçc chap hanh nguyen tac, quy 
dinh cáa Dãng. 

.7 P .7 

2. Dôi mó'i nâng cao náng hrc lãnh do toàn din cüa các cap üy, to 
P •7 % .7 chirc dang tir thanh pho den co' so' 

Tip tic di mó'i manh  me phucmg thirc lãnh do cUa cac c.p üy, t 
chirc dãng dáp irng yêu cu nhim viii trong tInh hInh rnâi. Xây dirng, b sung 
kjp thii và t chire thrc hin t& quy ch lam vic cüa c.p Uy. Tip tiic thirc 
hin tot Quy chê dan chU 0' co sâ; phát huy quyên lam chü, quyên giám sat 
cüa nhãn dan dôi vOi ho?.t  dng cüa to chüc dang và can b, dãng viên 0' co 
s0'. Trin khai thirc hin co hi!u qua Nghj quyt s 1 8-NQ/TU, ngày 
22/01/2021 cua Thanh uy Yen Bai ye nang cao chat hrcing sinh hoat  chi bQ; 
tang cuO'ng nãng lijc lanhdao, sire chiên dâu cüa to chirc dãng va dãng vien, 
giai don 2021-2025, phân dâu hoàn thành các mic tiêu dê ra. Thirc hin 

A P A A A 7 A 9 P 7 9 9 nghiem tue vice phan cong cap uy vien, trirclng, pho cac phong, ban, nganh, 
9 0. • I 9 9 9 doan the thanh pho tang ewing chi dao  va tham gia sinh dir sinh hoat tal cci 

s0' theo Quyt djnh s 278-QD/TU, ngày 24/12/2020 cüa Thành üy Yen Bái. 
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3. Thirô'ng xuyên Mi mói ni dung, hInh thfrc và nâng cao chat 
1LrQ'ng sinh hot cp üy, chi b gn vó'i lãnh do thirc hin có hiu qua 
nhim viii chinh trj cüa cc quail, don vj 

Các c.p üy dáng cci sâ thuing xuyên di mâi ni dung, hInh th'irc và 
nâng cao cht luçrng sinh hoat  c.p üy, chi b g.n vói th%rc hin chirc nng, 
nhim vi cUa Ca quan, don vj theo tinh th.n Chi thj s 10-CT/TW và Hrn9ng 
dn s 12-HD/BTCTW cUa Ban T chüc Trung trong. Nghiêm tüc quán trit, 
t chi'rc thirc hin Nghj quyt s 18-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thành üy 
Yen Bái v nâng cao chit hiqng sinh ho?,t chi b; tang cuông näng lire länh 
dao, sre chin du cüa t chirc dàng và dàng viên, giai don 2021-2025. 

Trin khai thc hin nghiêm Quy djnh s 01-QD/flJ, ngày 28/12/2020 
cua Thanh uy Yen Bai ye xay drng chi bç kieu mau thuc Bang b9 thanh 
ph Yen Bái, chü trng hra ch9n xay drng chi b kiu mu dam bâo các tiêu 
chI theo trng '°a  hInh chi b cii th Quy djnh cia d ra. Tipticthirc hin tot 
Quy dnh so 10-QEDi/TIJ ngay 22/6/2018 cua Tinh uy Yen Bai ye trach nhiçm 
cüa dlâng viên trong vic chip hành ch d sinh hoat  dãng và thirc hin nhim 
vii diuçic chi b phân công; trách nhim cüa chi üy, bI thu chi b trong vic 
duy trI va nâng cao chat hrqng sinh hoat chi b; Quydjnh so 11-QDiITU, 
ngay 22/6/2018 cua Ban Thuong vii Tinh uy ye tieu chi danh gia chat h.rcing 
sinh hoat  chi bO trrc thuOc dâng üy co si. 

Phát huy vai trô cüa các T cong tác chi dao  và dir sinh boat  chi bO tai 
Ca s& theo Quyt djnh s 278-QD/TU cUa Thành Uy. Phân cong cp üy viên 
tang euô'ng kim tra, giám sat va trirc tip dir sinh hoat  d kjp thai chi dao 
nhm nâng cao ch.t luçing sinh hoat cüa chi bO trirc thuOc. Xác djnh mic 
tiêu, yêu cu, n0i  dung sinb hoat  phü hqp trng thô'i gian gn voi vic xây 
di.rng k hoach  trin khai thirc hiOn sau sinh hoat chi bO. 

4. Quan tam dao tao, boi diro'ng cap uy vien co so' va cap tren tric 
S 9 A A A • - 9 - A - 7 F tiep co' so'; tp trung xay dçrng dQi ngu cap uy, can bQ lanh do, quan ly 

A 9 7 A A A F 9 A cac cap bao dam ye so hrQ'ng, Co CO' can hç'p ly, Co du pham chat, nang 
li'c, uy tIn, ngang tm nhim vi; d cao vai trô, trách nhim nêu giro'ng 
cua ngtro'i duiig dan cap uy, chinh quyen, co quan, don v gan lien vm 
gifr vthig k5 ciro'ng, k5 lut trong Bang 

Xây dirng DO an dào tao,  bôi dung can hO,  cong chüc, vien chc giai 
doan 2021-2025. Chñ trQng dào tao  ye  d0i  ngfl cap y viOn cac cap chuân ye 
trInh d chuyOn mon nghip vi và trInh d 1 1un chInh trj. Ci th: 

+ Theo 10 trInh, nàm 2022 cü 01 dng chI c.p üy viên co s& di dào tao 
chuyOn mon trInh d dai  hQc (d dat  chi tiêu 85% cap Uy viên Ca S Co trInh 
dO ehuyên mon dai  hçe trâ iOn). 



6 

+ Nam 2022, ci.r 01 dong chi cap uy vien thanh pho di dao tao  cao cap 
P A P A A 0 " A A A •? P S A ly luan  chinh tr (de dat  mic tieu 100/0 cap uy vien cap tren co so co trinh dç 

cao cap, cr nhân 1 1un chInh tn). 

+ Dào tao  trung c.p 1' lu.n chInh trj cho 57 dng chI cp Uy viên Co s 
(dê dat  92% cap üy vien co' si có trInh dt trung cap tth len), ci the: Näm 
2021: 05 dng chI; näm 2022: 11 dng chI; näm 2023: 12 dng chI; näm 
2024: 14 dng chI; näm 2025: 15 dng chI. 

Kiên quyêt, kiên trI thrc hin Nghj quyêt Trung ucxng 4 khóa XII ye 
tang cithng xay drng, chinh dn Dãng; ngän ch.n, d.y lüi sr suy thoái v tu 
tu&ng chInh trj, dao  dirc, li sang, nhctng biu hin "tr din bin", "tir chuyn 
hóa" trong ni b, gn vài thrc hin Chi thjs 05-CT/TW cüa B ChInh trj; 
cac quy dnh cua Trung uang, cua Tinh uy ye trach nhiçm neu giiong cua can 

A P A S S P A A • P A b9, dang vien va ngirni dimg dau cap uy, chinh quyen, co quan, don vl. 

5. Tang ctrông xây drng to chfrc dãng và phát triên dãng viên, nhat 
là trong doanh nghip; nâng cao cht lirqng kt np dàng vien, thirô'ng 
xuyen ra soat, sang lQc thra nhtrng dang vien khong con du tir cach ra 
khói Bang 

P P , 

Nâng cao chat lucmg kêt nap  dãng viên mâi bào dam dung tiêu chuân, 
diu kin, quy trInh, thu tic theo quy djnh. Chin chinh, kh.c phiic trit d 
tInh trang chy theo s lucing, xem nhç ch.t luçing. Thrc hin có hiu qua K 
hoach s 60-KHITU, ngày 24/6/202 1 v cong tác phát trin dãng viên. 

Lam tOt cong tác tao  ngun k& nap dâng viôn, rà soát, phân tIch, dánh 
giá dung thirc trang chat lucxng quân chüng dê xay drng ké hoach tao nguôn 
phát trin dàng viên phü hçip vâi thirc tin cüa trng dja phi.xong, co quan, don 
vi trong trng näm. Phát hin, bM duO'ng nh?ng nhãn t tIch circ, nht là 
nhUng doãn viên thanh niên ru tü trong d tui thirc hin ngha vii quân sir, 
hrc luçing dan quân tr v, quân nhân d hoàn thành nghTa vi quân s%r, cong 

S A P 'A A A P an va ngi.roi lao dçng trong cac doanh nghiep tao  nguon ket np dang. 

Tip tiic thirc hin Chi thj s 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 cüa Ban Bi 
thtr Trung iiang Dang ye nang cao chat luqng ket nap  dang vien va ra soat, 
sang lQc, dixa nhUng dàng viên không con dU tir cách ra khôi Bang. Trin 
khai thirc hin nghiêm tuc tiêu chI, quy trmnh rà soát, phát hin, giáo diic, ghp 
d, sang icc, dim dâng viên không cOn dii ti.r each ra khOi Bang theo Hithng 
dn s 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/202 1 cUa Ban T chüc Trung uong v tiêu 
chi, quy trInh rà soát, phát hin, giáo diic, giüp d, sang 1pc, dua dãng viên 
không cOn dü ti.x cách ra khOi Bang. 
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6. Thirc hin nghiêm tñc, cht ch, có nn np vic kiêm diem, dánh 
giá, xp lo3i cht hrqng hang 11Am d& voi t chfrc dãng, dãng viên và tp 
the, ca nhan can bQ lanh do, quan ly cac cap 

Thirc hin vic kim dim, dánh giá, xp loai  ch.t 1irçng t chüc dãng, 
dâng vien va t.p th, cá nhan can bô länh dao,  quãn 1 h.ng näm theo huó'ng 
dan cUa cap trén báo dam khách quan, dung thirc chat. Gàn dánh giá, xêp loai 
chit hiqng cUa cá nhan, ngithi dung du vri dánh giá cüa tp th và kt qua 
thirc hin nhim vi eüa dja phucing, ca quan, dan vj. 

Các cp üy dàng co sâ tip tic trin khai thrc hin nghiêm Nghj djnh 
so 90/2020/ND-CP, ngay 13/8/2020 ye danh gia, xep bat  chat h.rçing can b, 

A p • A p p p cong chiic, vien chixc; Huang dan so 03-HD/TU, ngay 07/12/2020 ye danh 
giá can b, cong chirc, vien chi.rc khi Dáng, doàn th; Quyt djnh s 
1512/QD-UBND, ngày 25/6/2021 cüa Uy ban nhân dan thànhph v vic 
ban hanh Quy dnh danh gla, cham diem hang quy doi vcii can b9, cong chuc, 
vien chirc, lao dông hcip dng, lam vic tai  các phông, ban, don v, liJy ban 
nhân dan các xä phi.r&ng thành ph Yen Bái. 

Hang nàm, các cap üy, to chirc dràng, tp the lath dao  cci quan, dan vj 
xây drng kê hoach khãc phiic nhUng khuyêt diem, han  chê sau kiêm diem tçr 
phê bInh va phê bInh, trong do dê ra nhung nhim v't vic) cii the can lam 
trong nàm, phân cOng nhim vi cho trng dông chI cap üy viên, gop phân 
nâng cao nàng 1irc 1änh dao,  strc chiên dâu cüa to chüc dãrig và dáng viên. 

7. Nâng cao chat Iung, hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat, thi 
hành k5 1ut däng; phát huy vai trô cüa cap üy, to chfrc dãng trong quãn 
1, giáo disc, rèn 1uyn, kim tra, giám sat can b, däng viên 

Tang cumg sir lanh dao  cüa cp üy trong th%rc hin nhim vi kim tra, 
giám sat, kr 1ut dâng; d cao trách nhim tir kim tra, tir sua chüa, khc 
phiic cüa t chuc dãng, diãng vien gn vói tang cung vai trô nêu guang, gii 
gin pham chat dao  duc cua can b9, dang vien. 

T.p trung kim tra, giám sat vic chp hành Cuang lTnh, Diu l Bang, 
các nghj quy& cüa Bang, chInh sách, pháp lu,t cüa Nhà nuâc và trách nhim 
neu guang cüa c.p Uy .viên, ngu&i dimg du, can b chü ch& nhUng dja 
ban, hnh vrc, nhung khau de xay ra vi phm, noi co nhieu buc xuc noi c9m, 
du1un quan tam; xi:r l kjp thi, kiên quyt, nghiêm minh mci sal phm. 
Kiem tra viçc thijc hiçn Quy dnh so 47-QD/TW, ngay 01/11/2011 cua Ban 
Ch.p hành Trung uang v nhüng diu dãng viên không duçrc lam. 

Thuang xuyen cung co, xay drng di ngu can bç Uy ban Kiem tra cac 
cap tr thành phô den ca s& bào dam có phâm chat chInh trj, dao  due, näng 
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lrc, trách nhim va k5' näng, dáp rng yêu c.0 nhim vii. Tang cuông cong tác 
kim tra, giám sat ciia cp üy, t chirc dàng, lily ban Kim tra cp trên di vói 
cap ñy, to chüc dãng cap duói, cap Uy viên trong vic chap hành nguyen tác 
t.p trung dan chü, quy ch lam vic, ttr phé bmnh, phê bInh, cht v,n trong 
sinh hot dàng, sinh hoat cp üy, ban thithng vi cp üy. Duy trI nghiêm chê 
d kim tra, nht là di vâi vic t chirc trin khai thc hin chi thj, nghj 
quyêt, các quy djnh cüa Dng. 

8. Di mói cong tác dan vn; tang cirô'ng vai trô, nâng cao náng hrc, 
hiu qua hot dng cüa Mt trn T quc và các t chfrc chInh trj - xA 
hi trong xây dipig kh& di doàn kt toàn dan và mM quan h giii'a 
Bang vth nhân dan 

DM mói ni dung, phuang thirc cOng tác dan v.n theo hithng sau sat cc 
s&, dy mnh di thoai, tip xüc vâi nhan dan, lang nghe tam ttx, kjp thai giãi 
quyt nguyen vQng chInh dáng, hcip pháp cüa nhân dan. Dy mnh phong 
trào thi dna "Dan v.n kheo", tIch circ tuyên truyn, biu duang, nhân rng 
các mô hInh, diên hInh ye cong tác dan v.n; xây dirng, triên khai hiu qua ca 
chê phôi h9p giUa chInh quyên, các ca quan, to chirc vó'i Mt tr.n To quOc và 
các t ch(rc chinh trj - xä hi trong thirc hin Quy ch cong tác dan 4n cüa 
h thng chInh trj, dc bit là cong tác dan v.n chInh quyn. 

Thirc hin có hiu qua Quyt djnh s 217-QD/TW, Quyt djnh s 218-
QD/TW ngày 12/12/20 13 cüa B ChInh trj gan vâi thirc hin Quy djnh s 
124-QD/TW, ngày 02/02/2018 cüa Ban BI thu v giám sat cüa M.t trn T 
quoc Viçt Nam, cac to chuc chrnh trl - xa hpi va nhan dan doi vcn vice tu 
duong, rèn luyn do drc, lOi song cüa ngithi di:rng dâu, can b chü chôt và 

P A P A A A P 9 0 A 9 A 9 

can bo, diang vien, nham nang cao nhan thuc va trach nhiçm cua cap uy, 
P P A 'P .A 9 A A A A 0 P chrnh quyen, can b9, diang vien, doan vien, hi vien trong cong tac giam sat, 
9 A A 9 A 0 A phan bien,  xay drng Bang, xay dirng chrnh quyen. 

9. Tip tiic dM mó'i, kin toàn t chfrc b may, tinh giãn biên ch 
ella cã h thng chmnh frj tfr thành ph dn co' s& 

Tiep tiic trien khai thirc hiçn Ngh quyet so 39-NQ/TW, ngay 
17/4/2015 ella B Chinh trj Ye tinh giàn biên chê và ca câu 'ai  di ngO can 
b, cong chi'rc, viên chi'rc; K hoach s 79-K}TITU, ngày 28/01/2018 v thirc 
hin Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 Nghj quyt Hi nghj 1.n thu 
sáu Ban Chap hành Trung hang Bang khóa XII ye mt so van e ye "Tiêp 
tiic d6i mó'i, sap xp t chuc b may ella h thng chInh trj tinh gçn, hot 
dng hiu lrc, hiu qua"; Chuong trInh hành dng so 43-CTr/TU, ngày 
26/01/2018 v thrc hin Nghj quyt s 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 ella Hi 
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nghj 1n thir sáu Ban Chip hành Trung ucxng Dãng khóa XII v "Tip t%ic di 
mói h thong t chüc và quán 1, nâng cao ch.t hrcmg và hiu qua boat  dng 
cüa các dan vj sir nghip cong lip". 

Ra soát, sp xp tinh g9n các ca quan chuyên mOn thuc Uy ban nhmn 
dan thanh pho theo huong dan cua Trung iicng va Trnh uy, phu hqp vai dieu 
kin thirc tin cUa thành ph& Tip tiic sp xp các dan vj si,r nghip cong 1p; 
giài th các don vj boat  dng không hiu qua; chuyn di sang hoat dng theo 
mô hInh doanh nghip di vói cãc dun vj dU diu kin. 

10. Cüng cô, kiin toàn, dôi mó'i, nâng cao chat hrqng, hiu qua hoit 
dng cüa di ngu can b, cong chfrc và co quan chuyên trách tham muil, 
giñp vic cp üy hott dng chuyên nghip; có co' ch, chInh sách dc thñ 
divóicánbô 

Quan tam cUng co, kin toàn, dôi mói, nâng cao chat hrcing, hiu qua 
boat dng cüa di ngU can b, cOng chi'rc các Ca quan chuyên trách tham 
mtru, giüp vic cüa cap Uy. Triên khai thrc hin Nghj quyôt so 1 6-NQ/TU, 

A • P A A A A A ngay 22/01/2021 cua Ban Chap hanh Dang b9 thanh pho Yen Bai ye nang 
A A P A A P A P A . 

cao chat hrçing d9i ngu can bç, cong chtrc, vien chuc hç thong chrnh tq thanh 
ph, giai doan 2021-2025. T.p trung xay drng và pháttrin di ngü can b, 
cong chirc, viên chirc thành phô dat  chuân va trên chuân ye trInh d chuyên 
môn, 1 1un chinh trj; dam báo dü v s ltrçmg, có Ca c.0 phU hçp, dáp l'rng 
tiOu chu.n cht'rc danh, vj trI vic lam và khung näng 1irc theo quy djnh. Thc 
hin vic luân chuyên, diêu dng và dê bat, bô nhim can b tré; quan tam 
dào tao,  bi duO'ng 1 1un chInh trj cho di ngü can b tré. 

Lam t& cong tác dánh giá can b, cOng chc theo dung huâng dn cUa 
Thanh uy va UBND thanh pho ye danh gia can bQ, cong chuc, vien chuc theo 
qu. Tao  diu kin d dcii ngü can b, cOng chic kbông ng11ng bce tip, 
nghiên c(ru nâng cao trInh d 1 1un chInh trj, chuyên mon nghip vi, lam 
tot vai trô tham muu cho cp Uy trén tmg linh virc cOng tác. 

Thirc hin nghiêm tüc, chat ch, dung quy trInh trong cOng tác tuyên 
diing, diéu dtng, luân chuyên, bô nhim can b, cong chi'rc vào cong tác tai 

p n p ' A , V P • A eac Ca quan chuyen trach tham muu, giup vice cua cap uy bao dam tieu 
chuan, dieu kiçn theo quy dnh. 

Chi trçng trin khai Nghj quyt s 17-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa 
Thành üy Yen Bái v phát huy vai tr cüa di ngü ngithi boat dng khOng 
chuyên trách i thôn, t dan phi, trong tham gia phát trin kinh t - xã hi, gill 
gin an ninh trt tir xây dirng h thng chInh trj & ca s&, giai doan  2021 - 2025. 



10 

11. Lam tt cong tác thi dua, khen thir&ng; tang cirô'ng ccr so' 4t 
.A •A S chat, dieu kiçn lam vlec cho cap uy cac cap 

Biu duong, khen thi.thng, dng viên kjp thai nhüng t chirc dãng va 

dàng vien có thành tIch xut sc trong thirc hin nhim vi chInh tr cüa dja 
phucing, Co quan, dun vj. Vic xét ch9n, d nghj tuyên duo'ng, khen thixô'ng 
nhttng t chIrc dàng và dãng viên phãi thirc hin dung quy trInh, bào dam tiêu 
chu.n, nguyen tc theo quy djnh cüa Dãng, qua do nhm ton vinh, tn n 
nhthig cng hin, dóng gop cUa nhng t chüc clang và dàng viên tiêu biu, 
gop ph.n tip ti1c nêu cao vai trô, trách nhim trong vice nâng cao nàng 1rc 
lãnh dao,  si'rc chiên dâu cüa cap üy, to chüc clang. 

Chü tr9ng d.0 tu co sO, trang thit bj lam vic hin di, dng b, lien 
thông cho can b, cong chic các Co quan chuyên trách tham muu, giüp vic 
cap üy; dông th?ñ giãi quyêt tot chê d chInh sách dôi vói can b, cong chrc 
báo dam theo dung quy djnh hin hành. 

III. TO CHIJ'C THIIC IllN 
S A A 1. Cac chi, clang bç trirc thu9c Thanh uy Yen Bai, Mat  tran To quoc va 

p A F • - A • S A A F A A cac doan the chrnh trl - xa h9i thanh pho to chirc hçc tap, quan triçt Chi.rong 
S S A S S A A P F A P A trinh hanh dçng cua Thanh uy den tat ca can b9, clang vien trong co quan, 

5 F A 5 P A P A AP 

don vl minh; can cu miic tieu, nhiçm vi, giai phap neu trong Ngh quyet Hçi 
nghj 1n thu bay Ban Chp hành Dâng b tinh Yen Bái (khoa XIX), Chi..rong 
trInh hành dng cUa Thânh Uy Yen Bái Va dc dimtInh hinh cüa co quan, 
don v, xa, phuong de xay dimg chuong trinh hanh dung hoac  ke  hoach  hanh 
dng ci the, xác djnh nhttng van dê can tp trung chi dao,  hi.rOng dan triên 

A F -A F S khai, to chuc thrc hiçn co ket qua. 

2. UBND thành ph can dr vao Nghj quyêt cUa Tinh Uy và Chuong 
trInh hành dng cüa Thành Uy chi dao  triên khai thirc hin, bô sung vào kê 
hoach h.ng näm d dam báo thirc hin t& the nhim vi và giãi pháp dã nêu 
trong Chucing trinh hành dng cüa Thành üy. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy chü trI, phi hcip vài các Co quan tham 
muu giüp vic Thành üy cüng cac dun vj có lien quan tham miru, thirc hin 
tOt vic tuyên truyên, hçc t.p, quán trit sâu rng eác ni dung co bàn cüa 
Chixcmg trInh hành dng thirc hinNghj quyt trong co quan, clan vi,  don 
the chInh trj - xa hOi tr thành phô den co si. Chi dao  Trung tam Truyên 

A 5 - S A A A S S A thong va Van hoa thanh pho tuyen truyen sau r9ng Chi.rcing trinh hanh cong 
cüa Thành üy; xây dirng các chuyên trang, chuyên miic trên báo, dài và bàn 

• A A P A A F A A A F S tin thanh pho ye cac ni dung thrc hiçn cac Ngh quyet Hçn ngh lan thu bay 
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.7 A .7 A P .7 A A Ban Chap hanh Dang bç trnh Yen Bai khoa XIX; thi.rang xuyen bieu throng 
nhUng nhân t6 m9i, nhUng tp th& cá nhân thirc hin t&. 

4. Uy ban Mt tr.n To quôc, các doàn the chinh trj - xã hi thành phô 
tang cuô'ng cong tác tuyên truyn, 4n dng; chi do thirc hin có hiu qua 
các quy djnh cüa Trung i.rong, Tinh üy v phát huy vai trô cüa Mt trn Tt 
quc, các t chi'rc chInh frj - xã hi và nhân dan tham gia gop xây drng 
Bang, chInh quyên; cüng cô, kin toàn các to chirc don the, phát triên doàn 

A A A P * A A A P 

vien, hoi vien trong cac Ca quan, don v, doanh nghiçp de t?.o  nguon phat 
triên dàng viên. 

5. Co quan T chirc - Ni vi thành ph chü trI, phi hcrp vói các cci 
quan tham mini, giiip vic Thành ñy hurng dn, theo dOi, diôn dc và kim 
tra, giám sat vic thirc hin Nghj quyt cña Tinh üy và Chirccng trInh hàn.h 
dng cüa Thành üy Yen Bái; kjp thi tham mini cho Ban Thi.rông vi Thành 
Uy chi dao t chirc so k&, tng kt vic thirc hin Nghj quyt cüa Tinh Uy và 
Chucmg trinh hành dng cüa Thành üy theo quy djnh./. 

Ncii nhân: T/M THANEI UY 
BfTHIf - Tlnr&ng trxc Tinhüy (de b/c), 

- Ban To chire Tinhüy (dé b/c), 
- Thireing trirc Thânh üy, 
- Thuing trrc HDND, Lnh dao  UBND TP, 
- Các d/e Uy viên BCH Dâng b thành phô, 
- Các ca quan tham mini giüp vic Thành üy, 
- MTTQ, các doàn the thành phô, 
- Các chi, dâng bQ tri,rc thu,c Thãnh üy, 
- Liru: VT/TU. 
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PHULTJC 
L 

4 q';  tieu Ngh quyet so 37-NQ/TU cua Ban Chap o.. __....____ - 
* a -. p h'Y iia ,e Nang cao nang lirc lanh do va siic chien 

.c1frãng, trçng tam là cap üy cor sr va cap trên 
sg4a bai.O21-2025, dinh htróng den näm 2030" 

hduX-Tr/TU ngay216/2 021 tha Thành 4y Yen Bái) 

TT Ni dung miic tiêu Nghj quyt 
Don 
vj 

tmnh 

Kt 
qua 
dCI1 

thang 
7/2021 

Mictiêu 

Dn nàm 
2025 

Dinh 
hiró'ng 

dn näm 
2030 

i 
yE DOI MI, NANG CAO NANG LTC LANH 
i&o vA HIU QUA HOAT BONG CUA CAC cA 
UY, TO CH(J'C BANG 

1 
C&p üy, t chüc dãng xây drng quy ch lam vic phü 
hcp voi chi'rc nAng, nhim viii theo quy djnh và thrc hin 
nghiêm tüc quy chê dê ra. 

% 100 100 100 

2 
Các cp Uy, t chIrc dãng, ca quan, dan vj trong h 
thông chInh trj thrc hien hoàn thành nhim vii chmnh 
tn dê ra hang nãm. 

% 100 100 100 

Các cp üy tn.rc thuôc Thành üy hoãn thành chi 
ket np dang vien hang nam 0/ 100 100 100 

II TRINII DO CHUYEN MON 

1 
Uy viên BCH Dâng bô thành ph Yen Bái Co trInh do 
daihoctrOlên % 100 100 100 

2 Cp üy viên cAp cci s& có trInh d d.i h9c tth len % 84,8 85 90 
iii yE TRINH DO LY LUIN CHiNH Tifi 

1 PhAn dAu Uy viên BCH Dãng b thành ph Yen Bái 
có trInh dO cü nhãn hoäc cao cap 97 3 100 100 

2 CAp Uy viên cap ca s& CO trinh dO trung cap tr& len 77,7 92 95 

yE BOI DIXCYNG NGHIP V1J, CAP NH4T MEN 
TH15C Mfl 

1 
PhAn dAu cAp Uy viên các cAp di.rçc bM throng nghip 
vi cong tác Bang và cp nht kin thrc mcii phü hqp % 98 100 100 

V CO CAU cA Uy VA DOI NGU CAN BQ QUAN 
LCACCAP 

1 Co cAu tuii trê (<40 tui) 

- Diçn Ban Thuang vi.i Tinh uy quãn ly 0 /o 16,7 Cócacâu Cócqcâu 
If 

- Ban ChAp hãnh Bang bO thanhph % 21,6 ~15 10-15 
2 Corcâunfr 
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So 
TT 

. Nçi dung mic tieu Ngh quyet 
Don 

Vi 
tinh 

Kt 
qua 
UCII 

thang 
7/2021 

Miic tiêu 

Den nàm 
2025 

Dinh 
hthng 

den nám 
2030 

- Diçn Ban Thu(mg vi Trnh uy quan ly % 16,7 
Cóccicu Cócacâu 

- Ban Chip hành Dàng b thành ph6 % 27 ~20 20-25 
Co cu dan tc thiu s (vói thành phân dan tc 
phühçrp) 

- DinBanThgviiTinhüyquãn1 % 8,3 

Ccycâu 

thire t 

Cacâu 

thixc th 

- Ban Chp hành Dâng b thành ph6 % 5,4 

Cacâu 

thrc t 

Cac&u 

thrc th 
Các chüc danh länh do chü cht không phãi là 
ngirôi dja phirong 

- BIthirhocChütjchUBNDx,phu?mg % 100 100 100 
- Trirng thôn, t6 tnrOng dan ph là dãng viên % 100 100 100 

yE XAY DTNG, SAP XEP, KIN TOAN TO 
CHifC BANG vA PHAT TRIEN BANG VIEN 

1 S6 t chrc dâng thrçic thành 1p trong doanh nghip và 
hciptácxa 

Chi 
bO - 

1 2 1-2 

2 
Kjp thii s&p xêp, kin toàn th chirc dàng dng bO,  phü 
hcp vâi dôi mdi, sap xêp to chüc bO may eüa h thông 
chInh tn 

% 100 100 100 

3 So dang vien ket nap hang nam Dãng 
vien 

150 146 146 

- 

Trong do: Dãng viên kêt np mOi là qun chung mi tü 
trong các doanh nghip, khu virc kinh tê tir nhân 

Bang 
viên 

20 27 27 

VU 
yE DANH GIA, XEP L04J CHAT LTYNG TO 
CIIIIC BANG, BANG VIEN vA TiP TH1, CA 
NTIAN cAN BQ LANII BIO, QUAN L'c CAC cA 

1 Tp th Ban Thi.räng vi Thành üy hoàn thành tot 
nhim vi tth len hang näm 100 100 100 

2 So to chfrc c sâ dãng hoàn thành tot nhim v tr& len 
hang nam 86,04 ~90 

SO dãng viên hoàn thãnh t& nhim vi tr& len h&ng 
nam % 92,8 ~90 

S can b, dàng viên thirc hin t& trách nhim nêu 
guong tro len hang nam ~50 ~70 

- 

Trong do: can b lãnh dao,  quãn l trong h thong 
chinh trj thirc hin tot trách nhim nêu guong tr& len 
hang nam 

% ~70 ~80 
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s 
TT 

Nôi dung mic tiêu Ngh quyt 
Don 

V! 
tInh 

Kt 
qua 
dfl 

tháng 
7/2021 

Mic tiêu 

Dn nám 
2025 

Dinh 
htró'ng 

den nam 
2030 

VIII 
yE CONG TAC KJEM TRA, GIAM SAT, K'c 
LUAT BANG 

1 
KMm tra, giám sat djnh k' d6i vâi các t chüc dãng 
trirc thuc Thành üy 

% 100 100 

2 
Thi1, giãi quyt don thu khik nai,  t cáo theo thm 
quyên 

100 100 
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