
TINIII UY YEN BAI 
* 

BANG CONG  SAN VIT NAM  

r ,.  3 -NQ/TU 
j .i1(!1t  t TN PhD IN 

Yen Bá/, ngày 2O tháng 4 ncrn 2021 

NGHI QUYET 
:

HOT NGHI LAN THT BAY 
 JBAN CHAP HANR DANG BO TIMI KBOA XIX 
v nâng cao nang 1rc lãnh dao và sfrc chiên dâu cfla cap üy to chfrc dn.g, 
trQng tam là cap ily ccr s và cap trên trirc tiêp co' so' giai doin 2021 - 2025, 

djnh hirO'ng den 11am 2030 

U
'

A A 

I. TINII HINH VA NGUYEN NHAN 

Thçrc hin Nghi, quy& Dii hOi dai biu toàii quc 1n thir XII ci:ia 
Bang, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu Bang b tinh Yen Bái ln thr XVIII, 
Nghj quyt s 32-NQtTU ngày 26/9/2016 cüa Ban Ch.p hành Bang b tinE 
ye "Nâng cao näng lrc lãnh. do vàsirc chin du cfia các cap fiy, t chirc 
ding, trçng tam là cp'ñy Ca s& và cp trên ca sO giai do?n 2016 - 2020, 
djnh hiró'ng dn näm 2025"; trong nhim k' 2015 - 2020, các c.p üy, to 
chirc dáng dã chü dng, sang tao  và tp trung länh dao  toàn din cong tác 
xây dirng, chinh. dn Bang và h thng chInE trj; náng 1irc lãnh dao,  sum 
chiên dâu cüa các cp üy, t chum diàng thrgc nâng len, nh.iu vn d mi 
xu.t hin trong thirc tin da drccc giài quyt kjp thai, gop phn quan tr9ng 
bào darn thirc hin thng lçii nhim vi chInE trj cüa dja phuo'ng. 

COng tác giéo diic chInE trj tu tu&ng dtrgc tang cuO'ng; quan tam xây 
dirng c1i ngii c.p üy viCn các c.p có bàn linE chInh trj, có phrn ch.t dao 
duic, trách nhirn, guang rn.u, có ca cu ho-p 1, bâo dam si1 k thIxa n 
dinh, chuyên tiêp vIrng yang giCta các the h. Vic dOi mó'i phuang thurc 
lãnh ctao, l 1i lam vic cüa các cp üy theo hung dan chü, khoa h9c, 
phân cong ciii th, "giao nhiin vi, khoán san phdm" buó'c d.0 dii vào nén 
np và phát huy hiu qua. COng tác quy hoach,. dào tao,  bèi duOng, luân 
chuyn, b trI sr ding can b du9'c quan tarn, bão dam quy trInh theo quy 
djnh và Co nhiki di man. Vai trà iãnh dao,  kiêrn tra, giárn sat, luróng dk 
cña cp üy, t chirc. dàng cp trCn du'cic tang cithng,. có tr9ng tam, tr9ng 
dim. FIi.0 qua cong tác dan vn dirge nâng len; kh6i dial doàn k& toàn 
dan, nii quan h gn bó giüa Bang vói nhân dan duçc cuing c, phát huy. 
Cong tác giáo dijc, rèn luyn, quàn l, phân cong nhim v.i dâng viên và 
phát trin dâng viên du'cie t.p ti'ung chi do, có chuyn bin tIch cIc. 
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Mo hInh to chirc dãng và các tO chirc chinh tr - xà hi thrgc kjp thi 
kin toàn,dng bO vái viêc sp xp t ehre b may theo tinh thn Nghj 
quyt s 1 8-NQ/TW, Nghj quyt s 1 9-NQ/TW cüa Ban Chp hânh Trung 
uang Dâng khóa XII. DOi ngü can b, cOng chirc, viên chüc trong tinh, 
nht là can b, cOng chirc trong cáo ca quan chuyên trách tharn mini, giip 
vic cp u dirge quan tam, cht lugng ngày càng nâng len. Ca s& 4t chit, 
diu kiên lam viêc dirge tang cuà'ng; vic irng dçmg cong ngh thông tin 
trong lãnh dao,  chi do cña cpiiy dugc day rnnh. 

Ben cznh nil frng kIt qua dçit ctu're là cc' báii, näng lrc lãnh dçzo và 
sac chiln dfu cáa cp üy, t char dàng, nhét là ctp üy cc sô và cap trén 
trec ii4v cc so vtn can mt s6 hin chl, ctó là: ni dung, phirong thirc và 
cht luang cOng tác giáo due chinhtrj, tu: tu&ng nh.t là vic tuyên truyên, 

trin khai thirc hin các nghj quyt, chi thj cña Dãng, chInh sách, pháp 1ut 

cüa Nhà nirâc có m.t cht.ra cao; vic di mói ni dung sinh ho?t cüa cap 

uyt rc dang noi chung con han chê, dan diêu, chira thirc sir nn nêp 

Näng 1irc, trInh d, hiu qua lãnh do cüa mt s cp üy, t chi dàng, can 
b lãnh do, quán l, nMt.là c.p ca s& can thp, chua ngang tm nhirn vi. 
Vai trà tin phong, guang mu cüa mt b phn can b, dãng viên, trong 

do có Ca can b 1nh dio, quàn 1 chiia dirge phát huy dy dii; vn cOn rnt 

s can b lãnh do ngành, dja phuang vi phm dn mjrc bj xir 15' k5' lut. 

Trong cOng tao tr phê bInh và phê binh cOn có biu hin n nang, ngai  va 

cham, ngi d.0 tranh, dT hOa vi qu5'; vic khc phçic khuyt dim, hn ch 

sau kim dim h.ng nãm i nit s cp iiy, tp th lãnh drao  ca quan, dan vj 

chua thirc sr nghiCrn tilic; kt qua hçc t.p và lam theo tir tirâng, dio diirc, 

phong each H ChI Minh chixa toàn din, có nai con hInhthirc. Cong tác 
xây drng t chüc dàng, phat trin dãng vien, nMt là khu virc ngoài nhà 

mró'c cOn han ch; t5' lê doanh nghip có t ch(rc dàng, t ehrc doãn th 
cOn thp, s hrcmg .qu.n chüng uu tü dugc kt ntp vào Dâng trong cac 

doanh nghip, dan vj. kinh t tu. nhan i4t thAp. MOt  s cp üy, ñy ban kirn 

tra chixa that sr chü &ng trong trin khai nhim vi, cOn thiu quyt 1it, 
ngi va cham, chit hrang, hiu qu'i có in.t chua dáp t'rng yêu câu. Mt sO 
Co.  quan, dan vi chira eoi trçng dáng rnic cOng tác dan 4n chinh quyn. 
Ni . dung, phirang thire hot dng ciia M.t tran  T quc và các t chire 

chInh trj - xA hi ch.m di mri, hiu qua cong tác vn dng, tp hgp, doàn 

kt, thuyt .phuc chua cao; vai trO giám sat, phân bin, tham gia xây dirng 

Dàng chua dáp 1ng d.y dü yêu cu nhim vi. 
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Nhüng hçin c/z khuyê't diem nêu trên có cá nguyen nhân klidch 
quan và chi quan, song nguyen nhân chá quan là chü yEa, cy thE: Mt 
so cap üy, to ch'rc dàng, nguài dth-ig du cp üy chua nh.n thirc dy dü, 
sâu sac ye nghi'a, tam quan trpng cüa cong tác xây dirng, chinh d6n Dáng 
trong tInh hmnh mó'i. Nang 1irc dir báo, 4n diving sang tao, C\.i th hóa chü 
tnrang, duông lOi cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nrnc và t 
chrc thirc hin nhim V11 cia mt s cp üy, t chic dàng cOn hn chC. 
Chuang trinh hành ding, kê hocli thirc hin Nghj quyt efia mOt  so t 
chtrö ca s& dãng chtxa barn sat tInh hmnh thçrc t. Vai trO, trách nhim cüa 
nguäi dirng dâu cap i:iy, chmnh quyn mt s6 dja phuang, cci quan, cto'n v 
chua cao; cOn thu dng, trông chO vào ep trên; k cuang, ki 1ut chua 
nghiêm; thiu quy& tam, quyt Ut trong chi dao,  diu hành thc hin 
nhim vu. MQt s6 cp üy, t chirc dáng chua quan tam diing mirc dn cong 
tao tuyên truyn, v.n dng, xây drng, phát trin t c1itrc dàng, tO chirc 
chInh trj xã hi ctng nhir to ngun, giao nhim vi, b&i diio'ng kt np 
quân chüng uu til vào Bang, dc bit là trong doanh nghip và khu virc 
kinh t tu nhân. TrInh dO chuyên mOn, näng lirc thirc tin cüa mOt bO phn 
can bO,  cOng chirc, viên chirc, nht là & Ca si chua dáp irng.dugc yCu ciu. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

- Quán trit, ci th boa và t chire trin khai th1rc hin nghiêrn the, 
hiu qua Nghj quy& Di hOi  di biu toàn que 1n thr XIII cüa Bang, 
Nghj quyt Di hOi.  di biu Bang bO tinh Yen Bái Ian thir XIX và cáo nghj 
quyt, chi th cüa Trung uang y cOng tác xây dirng, chinh dn Bang và h 
théng chInh trj, dam bào phü hcip vái diu kin thirc tin cüa dja phucing. 

- Tp trung länh dao,  chi  dao  nâng cao nàng lirc länh do, sirc chin 
d.0 cüa các cp üy, t chrc dàng; baa darn sir lãnh do toàn din cüa Bang 
trên tht ca các linh v1rc; k& hçip cht ch cOng tác xây dirng, chinh dOn 
Bang vi xay dirng chInh quyn, cáo ca quan, t chirc trong h thông chInh 
trj. tinh gpn, trong sch, vQ'ng mnh, hot dng hiu lirc, hiu qua; lay hiu 
qua hoat dng, kt qua thirc hin nhim vi chInh trj lam thuóc do tOng h9p 
cüa cOng tác xay drng, chinh dn Bang. 

- Tp trung xây dirng dOi  ngfl can bO cac c.p, nht là can bO lãnh 
dao, quàn l chü chét dü phm ch.t, näng 1irc, uy tin, ngang tam nhim vii; 
khuyn khIch tinh thn chü dQng, dOi mad sang t.o, dam nghT, dam nói, 
dam lam, dam chju trách nhim gn vad tang  cuäng k 1u.t, kr cuang yà 
trách nhim giài trInh cüa t.p th& Ca nhân ngithi dirng dâu cap üy. Xây 
drng phong each, I 1i lain yic. cüa can bO,  dáng viên dan chñ, khoa hçc, 
gn dan, vi dan, sat thirc tin, nói di dôi vó'i lam. 
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- Tang cuàng môi quan h gän bó mt thiêt vc9i nhân dan, cUng cô 
nim tin ciia nhân dan vào sr lânh dao  ciia Bang, dira vào dan d xây dirng 
Bang, xây dimg dlOi  ngfl can b. 

2. Miic tiêu 

2.1. Mic tiêu tang quát 

- Nâng cao nàng 1i.rc lãnh dao,  nãng 1rc cm quyn và s1rc chin dâu 
cña các cap üy, to. chirc dng, tr9ng tarn là cap üy co s& Va cap trn trrc tiêp 
co s6 nhm xây dirng, chinh dn Bang thrc sir trong sach,  vUng  manh  toãn 
diii v chInh trj, tr tmng, dao dIrc, th chirc và can b; di rni rnanh  me 
phuongthirc lãnh dao  thee hixcng "giao nhim vz, khoán san phdm" gn 
vó'i phn công, chju trách nhim C11 th; phát huy truyn tMng doàn kt, 
thng nht, bào darn 11urc hin thng lcii nhim V11 chInh fri ci:ia dja phucing, 
ca quan,. don vj vä kjp thri giài quyt nhtmg v.n d phát sinh hr thirc tin. 

- Quan tam dào tao,  bi duUng, c.p nh.t kin thrc rni cho can b, 
nht 1à dpiiy vincu s vàcptrên trrctipca s&;xây drng dingü cp-
ñy, can b lãnh dao, quãn l các c.p có dñ phm ch.t, nang lirc, uy tin, 
ngang tarn nhirn vii. cao vai trà, trách nhim nêu gucing cüa nguôi 
dirng du cp üy, chInh quyn; kiên quyt du tranh vii nhttng biu hin 
suy thoái v tu ti.thng chInh trj, do drc, 1i sang, các hành vi tiêu circ, 
tham nhUng, lang phI. 

2.2. Mc tiêi, ci the dIn näni 2025, ct/n/i luróng dIn nárn 2030 

2.2.1. DIn nám 2025: 

- Vé' ddi inó'i, náng cao náng lcc lânh dio và hiçu qua hogt dng cza 
các c4r i'ty, tá chc dáng: (1) 100% cp üy, t chrc diàng xây diyng quy ch 
lam vic phü hc'p vó'i chirc näng, n1T1im vii theo quy djnh và thirc hin 
nghiem tiic quy ch1àm vic dã d ra; (2) Phn du 100% các. cp üy, t ch(rc 
dáng, ca quan, dan vj. trong h thng chInh trj thirc hin hoàn thành nhim vii 
chInh tn d ra h.ng näm; (3) 100% dâng b trrc thuc Bang b tinh (cp trên. 
triIc tip cci s&) hoan thành chi tiêu kt n?p  dang viên hng nàm. 

- Vé' trInjz do cliuyén món: ('4) Phn d.0 100°A cap üy Viên Cap trén 
trrc tip ca so' có trInh d dai  h9c tr& len; ('5,) 85% cap üy viên cap ca so' cO 
trInh d dai hoc tro' len. 

- V trinh dO l•  /uân chin/i ti'i. (6) Phk du 100% c.p üy viên c.p 
trCn trrc tip ca so' cO trInh d cii nhân hoc cao cp; (7) 92% cp üy viCn 
cp Co so' cO trInh d( trung cp tro' len. 
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- Vé' bi du'öng cp nhqt kiln thc mó'i: ('8,) Phn du 100% c.p ñy 
viên các c.p thrçic bi duông nghiêp vi cong tác Dãng và cp nhat  kin 
thtrc mci phü hç'p. 

- Vé' co' cá'u d5i ngI c4p iy viên các c4p: (9) T 1 cén bO tré (duó'i 
40 tui) giir các chirc danh thuc din Ban Thuà'ng vi1 Tinh ñy quãn l dit 
tr 10% tró' len trong t6ng s can b din Ban Thumg vii Tinh tiy quán l; 
tham gia d.p üy viên cp tinh dat  tiir 10% tr& len; tham gia cp iiy viên cp 
trén trirc tip cc s& dtt tir 15% tri len; (10) T' 1 cn b nü gif cáo chtrc 
danh thuc din Ban Thuè'ng vi Tinh ñy quân 1 4t tr 15% tr& len trong 
tng s6 can bO din Ban Thuxng vii Tinh i'y quán 1; tham gia c.p iy viên 
cp tinh dt tr 15% tr& len va c.p ñy viCn c.p trên trVc  tip co' s dat  tir 
20% tth len; ('11,)  T' l can b dan tOc  thiu s giü các chc danh thuc 
din Ban Thuè'ng vi.i Tinh fiy quán l dat  tr 20% tr len trong tang so can 
bO din Ban Thi±ng viii Tinh iy quán 1; tham gia cp üy viên cap tinh và 
cp trén tnrc tip co' sO' dat  tr 25% trO' len, v&i co cu dan tOe  phü hçip; (12,) 
Phn du 09/09 bI thu cp üy, 0 5/09 chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj, thành pM không phái là nguO'i dja phuang; tr 50% trO' len bI thu ho.c 
chü tjch TJy ban nhân dan cp xà không phãi là nguO'i dja phuang; 100% 
tru&ng thôn, ban, t truO'ng t dan pM là dâng viên. 

- Ve xáy ditng, sp xep, kin toàn to' chz'c dáng và phát triln dáng 
viên: (13) Hang nàm thành 1p tir 06 t chiirc dâng trO' len trong các doanh 
nghip và hçp tác xã; (14,) Kjp thO'i sp xp, kin toàn t chi'rc dáng dng 
bO, phi hçxp vO'i di mO'i, sp xp t chirc bO may cüa hO tMng chInh trj; 
(15) Si dáng viên kt np hng näm tr 1.800 dàng viêntrO' len, trong do 
phn du kt nap  tr 180 dàng viên trO' len là qun chüng uu t'i trong các 
doanh nghip và khu virc kinh t tu nhân. 

- V dánh giá, xe'p loçñ chá't lwg tO' chic dáng, dáng viên và tcip 
thl, cá nhán can b5 Mnh dQo, quán l: (16) }{ng näm, 100% dáng bO tiVc 
thuOc Dáng bO tinh hoàn thành tt nhiOm vi.i trO' len; (17) Hang nàm, 100% 
tp th ban thuO'ng vi cp iiy c.p trén 1ri1c tip co' sO' hoàn thành t& nhiOm 
vu trO' len; ('18) S t chcrc co' sO' dáng hoàn thành t& nhiOm vii trO' len hang 
nm dat  tr 90% trO' len; (19,) S dáng vi€n hoàn thành t& nhiOm v trO' len 
h.ng näm dat  tr 90% trO' len; (20,.) S can bQ, dàng viên thrc hiOn tt trách 
nhiOm nêu guang hang näm dat  tr 50% trO' len, trong do can bO lânh dao, 
quàn 1)'rtrong hO tMng chInh tr dat  tir 70% trO' len. 
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- Cong tcc lcié'm ti-a, giám sat, Ic) 1uc2t dáng: (21) Kim tra, giám sat 
djnh kS'  déd vâi 100% t ch't'rc dãng trirc thuc Bang bô tinh; (22) Kim tra, 
giám sat dnh k' tir 50% trô'. len d6i vá'i các t chcrc dáng trong các s&, ban, 
ngành, doãn th tinh; (23) Kim tra, giárn sat djnh k tir 50% tth len dôi 
vó'i các dông chI dàng viên là can h thuc din Ban Thung vi Tinh üy 
quán l; (24) Kim tra 100% t chirc dãng, dãng viên khi Co du hiu vi 
pham; (25) Thi.i l, giâi quyt 100% dGn khiu nai,  t co theo thrn quyCn. 

2.2.2. D/nh hwó'ng dê'n iám 203O. (1) 90% cap üy viên cap ca s& có 
trInh d dai  hçc tr& len; 95% c.p üy viên cp Ca s& có trInh d trung cp l 
lu.n chInh trj tr& len. (2,) Ti l can b tré (di.rO'i 40 tui) giü các chCrc dmh 
thuOc din Ban Thurng vii Tinh üy quân l dat  tir 20% tth len trong tng s 
can b din Ban Thu?rng vi Tinh y  quàn l; tham gia cp i:iy viên cp tinh 
dat ti1r 10% dn 15%; tham gia cp y viên cp trCn trirc tMp ca s& dt tr 15% 
tri len. (3) T l can b nU tham gia cp ñy viên cp tinE và cp üy viên cp 
trên trirc tip co' sc dat  tir 20% dn 25%. (4) 09/09 bI thi.r cp üy, 06/09 chü 
tjhUyban ñ11ân 8ân các htiyn, thj, thàihpM khôrig phài là ngi.ri dta 
phixcmg; tfr 65% tr& len bI tim cp ñy hoc chü tjch Uy ban nhãn dan cp xà 
không phâi là ngiRii dja.phuo'ng. (5) Hng ham, thành 1p tir 09 t chrc diãng 
tth len trong các doanh nghip và hçTp tác xà. (6) H.ng näni, s can b, dàng 
viên thc hiên tot trách nhiin .nCu guang dt tir 70% tth len, trong do can bO 
lãnh dao,  quãn l trong h thOng chInh trl dt tir 80% tr& len. 

(Co Bié'u s 0] kern theo Ngh/ quyé't) 

III. NIIIM vç vA GL&I PHAP 

1. Tang cirô'ng và nâng cao hiu qua cong tác giáo diic chInh trj 
tir tiröng, phát huy vai trô nông cOt cüa cp üy các cp bão dam tinh 
Bang, tInh khoa h9c, tInh chin dU, tfnh thiyc tiên 

- Tip ti,ic dOi Ini manE rn ni dung, phuang pháp, hInh timc to 
chrc thrc hin cong tác tu tung, huóng manE  v ca s; n.m ch.c, dir báo 
dung, djnh huécng chInE xác, xir l kjp thô'i các vn d tu tuô'ng, bâo dam 
thOng nht trong Bang, dOng thun trong xa hi; nâng cao tInh chiOn d.u, 
tInh giá.o diic, tInh thuyt phiic trong tuyên. truyn, h9c tp l lun chInE trj: 

- Bâo v \rirng chc nn tang tu tixó'ng ci.'ia Bang; kiên quyt du 
tranh vO'i các quari dim sai trái, thu djch gn vói tuyên truyn và nhân 
rng guong. nguoi tOt, vic tOt; thung xuyCn giáo dic truyn thOng 1jch 
sur, cách rning, van hóa, tinh than yCu nuó'c, khai d.y chI khát vrig yuan 
len trong can b, dáng viên và nhân dan. 
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- Di mói n5i dung, phucing pháp giáo dic 1 1un chInh trj m)t each 
khoa hçc, sang tao;  dua vic bi duang 1 1un, nghip vii, cp nht kin 
thrc mi cho can b, dàng viên, can h lãnh dao,  quãn 1 các cp di vào 
nell np; khc phçic tInh trng 1ui hçc, ngi h9c ehi thj, nghj quyêt, 1 lun 
chinh trj trong can bO,  dàng viên. 

- Coi tr9ng cong tác Mng kt thc tin, nghiên ciru 1 luan trong qua 
trInh iänh do, chi do, hoach djnh chü trucing, djnh hithng chInh sách, phñ 
hçp vi quan dim phát trin nhanh, bnvcIng theo hung "xanh, hài hôa, 
bàn sc và hgnhphzc ", tao su thng nht v tu tu&ng, dng thu.n trong 
hành dng cüa ca h thng chInh trj và toàn xä hi. 

2. Bôi mó'i và niIng cao nàng 1irc länh dto toàn din cila các cp 
üy, t chü'c dãng 

- Tip tiic di mó'i mania  m phuo'ng thiii'c thnh do cüa các cap üy, to 
ch'rc dâng .dáp rng yêu cu nhim v11 trong tInh hInh mcci; c th hóa 
phuang thirc lãnh dao  cüa cp üy dáng b.ng vic rà soat, hoàn chinh, dng 
b h th6ng các quy ch& quy dtnh,  quy trInh, nh.t là quy ch lam vic, bào 
dam sir lãnh dao  toàn din, sâu sat, kjp thai, hiu qua. Tlitrc hin nghiêm 
cac nguyen tc t chirc và ho?t dng cüa Dàng, nh.t iã. nguyen tc tp 
trung dan chü, tp th lãnh dao,  cá nhân phi trách; nguyen tc tr phê bnh 
và phê bInh. 

- Nâng cao näng lc dir báo, kha näng phát hin, barn sat tInh hInh, 
dánh giá, içra chçn dting vn d trçng tarn cn giãi. quyt d nghiên ciru, th 
ch hóa, th hóa, hoach djnh chü truang, ban hành các nghj quyt, chi 
thi, quy drnh, chucng trinh, kê hoach cua cap uy co tinh thuc tiên, rö rang, 
d hi, d 1im, khà thi và có thm nhIn dài hn. 

- Dy mania  phân cp, phân quyn, thc hin Ca ch ."giao nhim vt, 

khoán san phdrn ", khuyn khIch tinh thin chü dng, di mi sang tao  gän 
vth tang cithng k 1ut, k cuang và trách nhim giài trInh; trin khai kjp 
thi ca ch khuyn khIeh, bão v nh&ng can b, dãng viên darn nghi, darn 
nói, dam lam, dam chiu trach nhim, dam duang du vi khó khän, thi:r 
thách., quyt 1it trong hành dng, dam di mói sang tao  vi igi icli chung.. 

- Thirc hin nghiem tiic vic phân cong iy viên ban thuäng vi cap 
üy, c.p üy viên the cp dr sinh hoat vcri các t chirc dàng và phii trách Ca 
s& theo tinh tIi.n: C.p üy viên c.p tinh nrn tOi t chiirc co' s& dàng; cp iy 
viCn cp trén trirc tip co s& n.m tad chi b trire thuc dàng üy.cci sö; cp 
üy .viên cci s& nrn tad h gia ctInh. 
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3. Thu'ông xuyên dôi mó'i ni dung, hlnh thfrc và nâng cao chat 
lirçrng sinh hot cp üy, chi b gän vó'i länh do thirc hin có hiu qua 
nhim vi chInh trj cña dja phiro'ng, co' quan, do'n vj 

- Thung xuyên c1ing c, xây drng các cp üy, t chirc clang nht là 

cp ca s&, lam cho t chirc clang thirc s1r là cu ni giüa Dàng vâi nhân 

dan; thirc hin tht nhim vçi chInh tr và giâi quyt kjp thôi nhfing v.n dé 
nay sinh ngay tr ca s. 

- Chi dao,  huing dn xây dirng ding b và trin khai nghiem tüc, 
hiu qua quy ch lam vic cüa các cp üy, th ch hóa, ciii th hóa thm 
quyn, trách nhim, mi quan h gita tp th, ca nhân, nguài dirng dAu bào 
dam dung nguyen tic, phát huy vai trO hat  nhân lãnh dao  cüa Dáng. 

- Di mad ni dung, hInh thirc và nâng cao cht hrçing sinh hoat cp 
üy, chi bô gn vó'i thirc hin chirc nàng, nhim v1i cüa dja phuang, ca quan, 
clan vj. Dc bit chi trçng ch.t lugng, ni dung, hiu qua sinh hoat  chi b 
thôn, bàn;-nh.t1à-viing-dng-bào dan tc thiu-s-và min n1ii, bào dam s1r 
länh dao  toàn din cüa Dàng i Ca si. 

4. Quan tarn dào tao, bôi ththng cap ily viên co' s& và cap trên 
trirc tiêp co' s&; tp trung xây ding d)i ngü cap üy, can b lãnh do, 
quàn l2 các cap bão darn ye so liry'ng, có co' câu hçrp 1, có dii phâm 
chat, nàng lirc, uy tin, ngang tm nhirn v11; d cao vai trô, trách 
nhirn nêu gu'o'ng ciia ngirô'i thI'ng du cap iiy, chInh quyn, co' quan, 
do'n vj gän lien vói giu vU'ng k cu'o'ng, k5' luit trong Bang 

- Xây drng di ngü can bO các cp, nMt là can b chu cht dii trInh 
d, nng hrc, phm cht, uy tin, ngang tm nhim v1i; có bàn linh chInh trj 
vQ'ng yang, dao  diirc trong sang, näng 1irc ni tri, luôn di mad, sang tao, 
dam nghr, dam nói, dam lam, darn chju trách nhim, dam duang dAu vOi khó 
khan, thii thách, quyt lit trong hành dng, dam di mad, sang tao  vi igi Ich 
chung; có uy tin cao và thrc sir tin phong, guang m.u; kiên quyt dAu 
tranh, ngän chn nhUng hin tixgng cic b, be phái, gay mt doàn kt ni b. 

- Tip tic hoàn thin quy djnh, quy ch v cong tác can b, tiêu 
chu.n chi'rc danh, tiêu chI dánh giá, giói thiu, d bat,  b nhim can b; d 
cao trách nhim tçr hçc nâng cao trInh d, cp nht kin thuc mad; xây 
dirng chInh sách dào tao,  bi duô'ng, thu hit can b thrc due, thrc tài, thirc 
sir là "cOng bc cüa dan". Lam tt cOng tác bào v can b, bào v chInh trj 
ni b; nm clic ljch siir chInE trj và chii tr9ng v.n d chInh trj hin nay. 
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- Chii trçng ca c.0 hçip 1 di vói can bO tré, can b nü, can b nguii 
dan tOe  thiu s bào dam sir chuyn tip vttng yang, lien tiic các th h can 
b; thirc hin nht quán mc tiêu, nhim vii phát hin, tuyn ch9n, dào tao, 
bi duOng tao  ngun can bO tré, nU, dan tOe  có cht lugng lâu dài. 

- Thirc hin nghiêm tue quy dijnh v thm quyn, trách nhim cüa 
ngithi dirng du trong Cong tác can bO và quán l can bO;  tang cuông kim 
soát quyn 11rc, kiên quyt chng chay chirc, chy quyn. 

- Kiên quyêt, kiên trl thirc hin Ngh quyt Trung hong 4 khóa XII 

v tang ciing xây dixng, chinh dn Dàng; ngãn ch.n, dy lüi sir suy thoái 

hr tu&ng chInh trj, dao  di'rc, 1i sng, nhtrng biu hin "tir din bin", 
"tir chuyn hóa" trong nOi bO, gn vi thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa 

BO ChInh trj; các quy djnh cüa Trung uang, cña Tinh üy v trách nhim 
nêu guong cüa can bO,  dàng viên và ngui dirng dâu cap üy, ehInh quyên, 

cci quan, don vi. 

5. Tang cithng xây ding t chfrc dàng và phát triên dáng viên, 
nht là trong doanh nghip và khu vc kinh t ti.r nhân; nâng cao chat 
lu'çYng kt nip dàng viên, thirô'ng xuyên rà soát, sang l9c dira nhü'ng 
dãng viên không con dii tir each ra khOi Bang 

- Xây dirng, ciing c& kin toàn th chirc dàng, nht là trong các doanh 
nghip, khu vtrc kinh t tu' nhân, bào dam tang v s lucing, nâng cao ch.t 

1uçmg, tInh bn vting và phát huy duçic vai trô, v trI ci:ia t chue dàng trong 

doanh nghip; phát trin tè chuc ehInh trj - xä hOi  trong doanh nghip theo 

huOng phü hgp, thit thirc, hiu qua, vera bào dam nghia vii, quyn lcii ciia 

doanh nghip, vixa dap rng nhu cu, nguyen v9ng và quyn lcii chInh dang, 

hçip pháp ciia ngu'i lao dng. 

- Nâng cao cht lugng kt nap  dãng viên mdi; chn chinh, khc phiic 

trit d tinh trng chy theo s lugng, xem nhç cht lucing; ban hãnh huó'ng 

dan, thumg xuyên rà soat, sang ice dàng viên, kiên quy&, kjp thai thra 
nh[tng dãng viên khOng cOn dii tu each ra khOi Dãng. Phát hin, bM du&ng 

nhUng nhân t tIeh cijc, nht là nhü'ng doân viên thanh niên uu tii trong dO 
tui thirc hin nghia vi quan sr, lirc lugng dan quân t\.r v, quân nhân d. 
hoàn thành nghia v quân sir, cOng an và nghthi lao dng trong các doanh 

nghip và khu virc kinh t tu nhân tao  ngun kt nap  dáng. 
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6. Thirc hin iighiêm tüc, cht chê, có nên nêp vic kiêm diem, 
dánh giá, xp lotti  cht lirç'ng hang nàm dM vó'i t chfrc dãng, dáng 
viên và tp the, cá nhân can b liinh dto, quán 15 các cap 

- Cp üy cp trên tang cuèng lãnh do, chi do, huó'ng dan, don dc, 
kim tra, giám sat vic thrc hin kim dim, diánh giá, xp 1oi cht lucmg 
t chirc dáng, dãng viên và t.p th& cá nhân can b lãnh dio, quãn 1 hang 
nãrn thuOc thm quyn, bào dam khách quan, dung thirc chit. D cao tinh 
th.n tir phê bmnh vá phê bInh, U.c phic tInh trng n nang, né tránh, ngi 
va cham; nhn din, xác djnh rô nhüng biu hin suy thoái v ti.r tu&ng 
chInh trj, dao  diic, 1i sang, "tir din bin", "tir chuyn hóa" trong can b, 
dàng viên dê sfra chüa, khàc phiic. 

- Di mó'i manh  me cong tác dánh giá can bO theo huáng dánh giá 
lien tic, da chiu, theo tiêu chi, b.ng san phm ci th& gn dánh giá, xp 
loai cht lucrng cüa cá nhân, ngui dirng du vri dánh giá cüa tp th và 
k& qua thirc hin nhim vçi cüa dja phuang, ca quan, dan vj. 

- Qua kim dim ti1 phê bInh, phê bInh và dánh giá, xp loai cht 
lucing h.ng näm, các cp iiy, t chiirc dâng, tp th lãnh dao  ca quail, dan 
vi và tIrng cá nhân d ra chü truang, giài pháp phát huy uu dim, khc 
phiic han ch, khuyt dim trong lãnh dao,  quàn l, diu hành và thirc 
hin nhim vi; ti.'r do lam can cir d thrc hin các ni dung v cOng tác 
can b; gop phn nâng cao nàng lirc lä.nh do, src chin du cüa th chirc 
dãng và dlàng viên. 

7. Nâng cao cht lu'çrng, hiu qua cong tác kim tra, giám sat, thi 
hành k 1ut dàng; phát huy vai trO cüa cp üy, t chfrc dang trong 
quãn 13, giáo dtic, rèn 1uyn, kiêm tra, giám sat can b, dáng viên 

- Tip tc nghiên ciru, hoàn thin các quy djnh v cOng tác kim tra, 
giám sat, thi hành k 1ut dáng dam bào dng b, thng nh.t, dung quy 
djnh cña Trung uang, nht là hoàn thin các quy trInh cOng tác kim tra, 
giám sat bão dam khoa hçc, khách quan, dan chü, chat chê, khà thi; tp 
trung vào các ca ch& bin pháp chü dng phát hin sam d phOng ngiira, 
ngän chn khuy&t dim, vi pham cüa t chuc dang và diãng viên. 

- Tang cuang sv lãnh dao  cüa cp üy, chi dao,  huang dn cüa iiy ban 
kim tra cp trên di vó'i' cp iiy và ñy ban kim tra cp duai trong thrc 
hin nhim viii kirn tra, giám sat, ki 1ut dáng; d cao trách nhirn tr kim 
tra, tr sfxa chüa, khc phic c11a t chirc dãng, dàng vién gn vai tang 
cuing vai trO nêu guang, giU gin ph.m ch.t dao  dcrc cüa can b, dàng viên. 
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T.p trung kim tra, giám sat vic chp hành Cixcing linh, Diu 1 
Bang,. các nghi quyt cüa Bang, chInh sách, pháp 1u.t cfia Nhà nuc và 
trách nhim nêu glrGng cüa cp üy viên, ngiRii dirng du, can b chü ch& 

nhüng da bàn, lTnh vrc, nhfng khâu d xãy ra vi phm, no'i Co nhiu 
birc xüc ni cm, du lun quan tam; xir lr kjp thai, kiên quyt, nghiêm 
minh mcd sai phm. 

- PMi hçip chit  chë, dng b, thng nht giüa kim tra, giám sat cüa 
cp üy vi thanh tra, kim toán, diu tra, truy t, xét xir cüa Nhà nuóc và 
ho.t dng giám sat ciia Hi dng nhân dan, Mt trn T quc a cac t 
chrc chInh trj - xã hi; trong do, cong tác kim tra, giám sat cüa Bang phái 
phát buy vai trO chñ dng, di tru6c. Ththng xuyên cüng c& xây drng di 
ngti can bO üy ban kim tra các c.p có phm chit do drc, nàng 1rc, trách 
nhim và k5 näng, dáp 1rng yêu cu nhim vi. 

- Quan i tét dàng viên tham gia sinh hot ton giáo, h9c tp Va cong 
the i nuó'c ngoài; dàng viên ncii cong tác, nai dn cOng tác, nh.t là vic 
thirc hin trách nhim cüa dâng viên dang cOng tác thumg xuyên gitt mi 
lien h vOi t chirc dàng và nhân dan nai Cu trii. Bi mi phuong pháp giao 
nhim v dam báo mi dãng viên du duc phân cong nhim vi phü hçip. 
Chi dto t chirc nghiêm tüc vic xay dirng và thirc hin cam kt cüa can 
bO, dâng viên, cOng chiirc, viên chirc trong vic tu duong, rèn luyn v tu 
tu5ng chInh trj, dao  drc, li sng theo quy djnh. 

8. Bii mó'i cong tác dâii vn; tang cuô'ng vai trô, nâng cao näng 
lirc, hiu qua hott dng cüa Mt trn T quc và các t chfrc chIiih trj 
- xa hi trong xây dirngkhi di doàn kt toàn dan và mi quan h 
giü'a Dàng vOi nhân dan 

- Dôi mO'i nOi  dung, phuang thre cOng the dan 4n theo hung sâu 
sat co s&, dy mnh di thoti, tip xñc vcri nhân dan, lang nghe tam tu, kp 
th6i giâi quyt nguyen vQng chInh dáng, hcip pháp cña nhân dan; tang 
cuông m& quan h mt thit vó'i nhân dan, dira vào nhân dan dê xây di.rng 
Bang; thrc hin tét Quy ch dan chü ca só*,  xây dirng cong dng xã hi 
dan chü, k cuang, doàn kt, hài hOa, van minh. Dy mtnh phong trào thi 
dua "Dan 4n kheo", tich crc tuyên truyn, biu duang, .nhân rng các mô 
hInh, din hInh v cong tác dan 4n; xây dirng, trin khai hiu qua co chê 
phi hçp gitta chInh quyn, các Ca quan, t chrc vói Mt t4n TO quôc và 
các t chirc chInE trj - xã hQi trong thc hin Quy ch cong tác dan vn cüa 
h thng chinE trj, dc bit là cOng tác dan vn chInh quyn. 
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- Thirc hin có hiu qua Quyk djnh s 21 7-QD/TW, Quyt djnh s 
218-QD/TW ngày 12/12/2013 càa B ChInh trj gàn vci thirc hin Quy djnh 
s 124-QD/TW ngày 02/02/20 18 cilia Ban BI thu v giám sat cilia M.t trn 
T quc Vit Nam, các t chilrc chinh trj - xã hi và nhân dan déi vâi vic 
tu duOng, rèn 1uyn dao  dilrc, 1i séng cilia nguäi diCing du, can b chili chM 
và can bO,  dlâng viên, nhäm nâng cao nh.n thilrc và trách nhim cilia cap iliy, 

F A F A A A A A A V chrnh quyen, can b9, dang vien, doan vien, h91 vien trong cong tac giam 
sat, phàn bin, xay dgrng Dàng, xây dirng chInh quyn. 

- Tuyên truyn, nâng cao nhn thilic v phát buy dan chili xà hi chili 
nghia, xây drng khi di doàn kt toàn dan vilra là mic tiéu, vi'ra là ding 
1ic, ngun hrc to ln phic vi str nghip phát trin và hi nh.p. Quán trit 
và thiic hin t& quan dim "Dan là gc" và phuong châm "Dan bitt, dan 
bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, dan thii hu&ng". Chili tr9ng vai 
trô, sir tham gia cüa nhãn dan trong xây dirng, ban hành, t chilrc thc hin 
chu trro'ng, Ca chê, chinh sach, khoi day tiêrn nang, sum sang tao, su chung 
sire, dng lông cilia nhân dan hung vào xây dirng quê hi.rong ngày càng 
giàu diçp, hnh phCic. 

9. Tip tic di mó'i, kin toàn t chfrc b may, tinh giãn biên ch 
cfla cá h thiig chinh trj tfr tinh tó'i co' so' 

- Rà soát, b sung hoàn chinh các quy djnh, quy ch lam vic các ca 
quail, don vi dã sp xp, t ehire lai baa darn th\rc hin hiu qua chirc näng, 
nhim v; tang kt, dánh giá chili trl.ro'ng thirc hin thI dim me,t s mô hInh 
mi v t chilrc, be,  may và nit kinh nghim, diu chinh, b sung cho philt 
hçip vó'i yêu cu thiic tin, nâng cao chit 1u9'ng, hiu qua hot de,ng; dng 
thai, chili dông, tIch crc tnin khai thrc hin các rnô hInh t chirc mái theo 
chili truong, dnh huâng cilia Trung irnng, nht là rne,t s co quan cap tinh. 
Rà soát, tip tic sp xp tinh gn thôn, t dan ph và don vj hành chInh 
cp xä ô' me,t s dja phuoiig. 

- Tip tiic d.y manh  tinh giàn biên ch gn vOi co' cu li và nâng cao 
cht lugng de,i ngü can be,,  cong chilrc, viên chi.lrc trong h théing chinh trj 
theo vj trI vic làni; dng thxi xây dirng co ch phân cp quail 1 và giao 
rthim vi, khoán san phrn cong vic tó'i tiling can be,, cOng chilrc, viên chirc 
và nguii lao de,ng gn Vó'i co ch phân b tài chInh theo phixang thilrc 
khoán chi, dt hang, d.0 thu, giao nhim vi theo cht luçxng, hiu qua san 

phrn cOng vic du ra. 
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10. Cñng c, kin toàn, di mói, nâng cao cht lu'9'ng, hiu qua 

hott dng cüa di ngü can b, cong chfrc và co quan chuyên trách 

tham miru, giiip vic cp u hot dng chuyên nghip; có co' ch, chInh 

sách dàc thu di vó'i can hO 

- Quan tam cüng c, kin toàn, di mói, nâng cao ch.t 1ucng, hiu 

qua hot dng ciia dOi  ngtl can bO,  cOng chic các Co quan chuyên trách 

tham muu, giüp vic ciia cp u'. Tang cuô'ng di mi phuong pháp, phong 

cách, 1 1i lam viêc theo hu'&ng khoa hçc, dan chñ, gn dan, tr9ng dan, vi 

dan. Chñ tr9ng lãnh do thrc hin tM vic giáo diic, rèn 1uyn di ngü can 

b, cOng chirc trong các Ca quan chuyên trách tham mixu, giüp vic cp u; 

to diu kin d di ngü can bO,  cong chic không ngirng h9c tip, nghiên 

c(ru nâng cao trInh d 1 1un chInh trj, chuyên mon nghip v, lam tM vai 

trO tham mu'u cho cp u trên tirng linh virc cong tác. 

- Thirc hin nghiêm tüc, cht chë, thing quy trInh trong cong tác 

tuyên diing, diêu .dng, luân chuyên, bO nhim can b, cOng chrc vào 

cong tác t.i các Co quan chuyên trách tham muu, giñp vic cüa c.p u' bào 

dam tiêu chun, diu kin theo quy dnh; rà soát di ngü can bO,  cong 

chiirc, thic hin sp xp 'ai  t chirc b may bào dam giãm d.0 mi và tinh 

giãn biên chê. 

11. Lam tt cong tác thi dua, khen thir&ng; tang cirô'ng co' sO' vt 

cht, diu kin lam vic cho cp üy các cp 

- Tuyên throng, khen thu&ng, dng viên kjp thi nhüng th chtrc dâng 

và dâng viên Co thành tIch xu.t sc trong thirc hin nhim vi,i chInh trj cüa 

dja phuo'ng, Co quan, don vj. Vic xét ch9n, d nghj tuyên throng, kEen 

thirñng nhUng t chirc diâng và dáng viên phâi thirc hin dung quy trInh, 

bao dam lieu chun, nguyen tc theo quy djnh cüa Dáng, qua do nhm ton 

vinE, tn an nhung cng hin, dóng gop cüa nhüng t chtrc dãng và dáng 

viên tiêu biu, gop phn tip tiic nêu cao vai trO, trách nhim trong vic 

nâng cao näng 1iic länh dao,  sirc chin d.0 cüa cp üy, t chi'rc dâng. 

- Chü trçng diu lit co s&, trang thit bj lam vic hin dai,  dng  bO, 
lien thông cho can b, Cong chirc các co quan chuyên trách tham rnuu, giup 

vic cp üy; dng thO'i giái quyt tt ch d chInh sách di vO'i can bi, 

cong chirc bao dam theo thing quy dinh hin hành. 
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IV. TO CH1C THTC HIN 

1. Ban Thung vçi Tinh üy chi d.o ci th hóa ni dung Nghj quyt 

thành các chuGng trInh, k hoach, d an và các co ch& chInh sách d trin 

khai thuc hiên. 

2. Các huyn, thj, thành u, diãng u' trçrc thuOc Dáng b tinh t chirc 

nghiên ciru, quán trit, tuyên truyn sâu rng Nghj quyt nay dn can bO, 

diáng viên và nhân dan; kjp thè'i xây dimg k hoch, chuang trInh hành 

dng trin khai thirc hin Ngh quyt darn bâo phü hgp, sat vi tInh hInh 

thirc tin, th hin s1r quyt tarn, sang to và bào darn tInh kha thi, thit 

thrc, hiu qua. 

3. Dáng doàn Hi dng nhân dan, Ban can sir dáng T.Jy ban nhân 

dan tinh chi do các ca quan lien quan nghiên ciru diu chinh, b sung 

hoc xây di.rng rnó'i các cci ch& chInh sách, b trI ngân sách d trin khai 

thrc hincác d-án, ehuangtrmnh, k hoch và các ni dung nêu trong 

Nghi. quyt. 

4. Dàng doin M.t tr.n T quc, các th chirc chInh tr - x hOi  tinh và 

Ban thumg v Tinh dioàn tang cuông cong tao tuyên truyn, van  dng; chi 

do thirc hin có hiu qua các quy djnh cia Trung uong, Tinh üy v phát 

buy vai trô cüa Mt tran  T quc, cáo t chñc chInh tr - xä hi và nhân dan 

tham gia gop xây drng Dáng, chInh quyn; cüng c kin toàn các to 

chrc doàn th, phát trin doàn viên, hi viên trong cáo ca quan, don vj, dja 

phucmg, doanh nghip d to ngun phát trMn diãng viên. 

5. Các Co quan chuyên trách tham rnuu, giüp vic Tinh üy chü ding 

tham muu, trinh Ban Thuô'ng v Tinh iiy ban hành nhttng nOi  dung lien 

quan dIn thrc hin Nghj quyt nay và kjp thi xây dimg, trInh Ban 

Thuô'ng vi Tinh üy ban hành các chircing trInh, k ho.ch, d an, quy ch 

dà duçic xác dijnh trong Chuong trInh hành dng cUa Tinh üy th1rc hin 

Nghj quyt Di hi dai  biu Dáng b tinh Yen Bái ln thir XIX (co Biê'u 02 

kern theo Nghj quye't). Dng thèi, tp trung rà soát, diu chinh, b sung cáo 

k hoach, chucing trInh hành dung, d an dã ban hành truc day dang tip 

tijc thirc hin darn báo phi hgp vó'i miic tiêu cüa Nghj quyt Dai  hi  dai 
biu Dâng b tinh Yen Bái 1.n thir XIX và tinh thAn Nghj quyt Dai  hi  dai 
biu bàn quéc lAn thir XIII cüa Bang. 
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6. Ban Tuyên giáo Tinh u' chü trI, phôi hcp váci các Ca quan lien 

quan huóng dn vic nghiên c(ru quán trit, tuyên truyn và trin khai thirc 

hin Ngh.j quy&; dng thxi, chi dao Tnrông chInh trj tinh, Trung tam chInh 

tn cp huyn nâng cao ch.t luçmg dào tao, bi duO'ng l 1un chInh trj, 

nghip vi cho can b, dáng viên ó co' s; thirc hin t& k ho.ch v bM 

dixüng, cp nh.t kin thiTre mó'i cho di ngü can b länh dio, quail 1 cp iy 

viên các cap, trçng tam là cap iiy cci s& và cap trên trirc tiêp Ca s&, giai 

doan 2021 -2025. 

7. Ban To chiTrc Tinh i:iy chü trI, phôi hp vi các co' quan chuyên 

trách tharn muu, giiTrp vic Tinh u' tham rnuu cho Ban Thuà'ng vi Tinh üy 

v chi tiêu C11 th di vi các dãng b trrc thuc Bang b tinh; hurng dan, 

theo dOi, don d6 và kim tra, giám sat vic thirc hin Ngh quyt, djnh k 

báo cáo Thuing trirc, Ban Thuèng vii Tinh u theo quy djnh. 

Ngh quy& nay pM bin dn chi b./. 

T/M TNH UY 
BI THU 

Nainhân: 
- B Chinh trj, Ban BI thu Trung uo'ng Dàng (báo cáo);. 
- Ban To chirc Trung uang (baa cáo), 
- Các dông chI Uy viên BCH Dãng bO tinh, 
- Các ban can sr dãng, dãng doin, 
- Các ban, sô ngãnh cap tinh, 
- Uy ban MTTQ Vit Nam và các doàn the 
chInh tn - x hi tinh, 
- Các huyn, thj, thành us', clñng iy trrc tluc, 
- Luu Van phOng Tinh üy. 



TIN!! UY YEN BA! 
* 

lô trInh thtrc hen muc t 
"Nâng cao näng hrc lãnh do và sfrc 

Va cap trên trirc tiêp cY S 
(Kern Nghj quyêt so 1' -NQ/  

BANG CQNG SAN VIT NAM 

01 
a Ban Chap hành Bang bô tinh ye 
p üy, to chtrc Bang, trQng tam là cap üy co' sY 
- 2025, dnh htroiig den nãm 2030 

/202 1 cña Ban Chap hành Dáng b5 tinh) 

S1 TT Ni dung muc tiêu Nghj quyêt Don vj tInh 

Muc lieu 

Dn 

Nám2025 

Din 

Nãm 2030 

yE DOI MGI, NANG CAO NANG LIIC LANH DO VA HIW 
QUA HOiT BONG CUA CAC CAP UY, TO CHC BANG 

1 1 
Cp us', t chirc dáng xây drng quy ch lam vic phñ hçip vâi chirc 

nãng, nhim vi theo quy dnh và thirc hin nghiêm tüc quy chê dê ra. 
100 100 

2 2 
Các cp u, t chüc dâng, c quan, &in vj trong h thng chInh trj 

thixc hin hoàn thành nhim vi chInh trj d ra hing näm. 
0/ 0 100 100 

3 3 
Các dâng bô trVc  thuôc Dáng bô tinh (c4p trên trrc ti4p cc" sà) hoàn 

thành chi tiêu kêt np dãng viên hang näm. 
/o 100 100 



7 

So TT Ni dung mic tiêu Ngh quyt Don vi tInh 

Muc tiêu 

DEn 

Nàm2025 

Den 

Nám 2030 

II YE TR1NH DQ CHUYEN MON 

4 1 % 100 100 

5 2 Cp üy viên cp Co si có trInh d dti h9c tth len % 85 90 

iii yE TRINH DO LY LU4N CHINH Tifi 

6 1 
PhAn dAu cp üy viên cp trén tr1rc tip co s& có trinh d ci'r nhân hoc 

cao cap. 
/0 100 100 

7 2 Cap Uy viên cp Co so có trInh d trung cp trO len % 92 95 

iv yE BOI DUNG NGHIP VIJ, CAP NUAT MEN TH(fC Mi 

8 1 
Phn du cp üy viên các c&p dirqc dirçic bi thring nghip v1 cong 

taG Dãng và cp nht kin thüc mOi phü hcip. 
100 100 



3 

S TT Nii dung muc tiêu Nghj quyét })on vj tInh 

Muc tiêu 

Diii 

Nàm 2025 

Dtz 

Nám 2030 

v C CAU CAP UY VA DQI NGU CAN BQ QUAN L CAC CAP 

9 

1 Co cu tui tré (<40 tuii) 

- Din Ban Thing vi Tinh üy quãn 1. % 10 2O 

- UyvienBanCMphanhDangbtinh. % 10 10-15 

- Uy viên Ban Chip hành Dáng bô c&p trén trrc tip co sâ. % 15 15 

10 

2 Co'câunfr 

- Din Ban Thi.ring vi Tinh üy quãn 1. % ~15 

- Uy viên Ban Chap hành Dáng hO tinh. % 15 20-25 

- 
11y viên Ban Chp hành Dáng bO cp trên trirc tiêp co s. % 20 20-2 5 

11 

3 Cor cu dan tc thiu s (vôi thành phin dan 13c p/ia /19/i) 

- Din Ban Thithng vii Tinh üy quãn 1. ?20 

- Uy viên Ban Chip hãnh Dãng bO tinh. % ?25 

- Uy viên Ban ChAp hành Dâng bô cAp trén trirc tip ca s. % 25 



4 

S6 TT Ni dung miic tiêu Nghj quyt Don vj tInh 

Muc tiêu 

Dn 

Nà;n 2025 

Dn 

Nám 2030 

12 

4 Các chtrc danh lãnh dio chil chôt không phái là nguôi dja phtnrng 

- BI thu cap üy cp trên trrc tip c s& T lé 9/9 9/9 

- Chü tich liJy ban nhân dan các huyn, thj, thành ph. 'I 1 5/9 6/9 

- Bi thu cp üy hoc chñ tich UBND các xã, phuOng, thi trn. % 50 65 

- TruYng thôn, bàn; t tru&ng t dan ph là dãng viên. % 100 100 

V1 XAY D1)NG, SAP XEP, KIN TOAN TO CHC BANG VA 

PHAT TRIJN BANG VIEN 

13 1 
S ti chIrc clang thwc thành lap hang nam trong các doanh nghiep va 

hiiptácxã. 
To chirc >06 

— 
>09 
— 

14 2 
Kjp thai sp xp, kin toàn t chirc clang dng b, phü hcp vâi dói 

- 
mm, sap xep to chuc b9 may cua hç thong chmh trt. 

0 /o 100 100 

15 

3 S clang viên kt nap hang nAm. Dâng viên ?1.800 

- Trong do: Dãng viên kt nap  mâi là qu.n ching iiu tü trong các doanh 

nghicp, khu wc krnh te tu uhan. 

, 
Dangvien 180 



5 

So TT Ni dung miic tiêu Ngh quyt Don vj tInh 

Miic tiêu 

DEn 

Nám 2025 

DEn 

Nàm 2030 

VII 

V1 DANTE GIA, XEP LOI CHT LIXQING TO CH1JC PANG, 

DING V[N VA TP TH], CA NHAN CAN BQ LANH DiO, 
QUAN L CAC CAP 

16 1 
Dãng ho tnrc thuôc Thing bô tinh hoàn thành t& nhiêm vu tth len 

hang nam. 
% 100 100 

17 2 
Tp th Ban ThuOng vii cp üy cp trên trirc tip co s& hoàn thành tot 

nhim v11 trâ len hang nAm. 
100 100 

18 3 Se, t ch(rc c s& dáng hoàn thành tt nhim vii trâ len hang näm. % ?90 

19 4 S dãng viên hoàn thành t& nhim viii tth len hng näm. % 90 

20 

5 
sé can bô dãng viCn thrc hiên t& trách nhiêm nêu gung tth len 

hang nãm. 
% ?50 >70 

- 
Trong do: can b iänh dao, quãn 1 trong h thng chinh tr thirc hin 

tot trách nhim nêu gumg tth len hing näm. 
/0 >70 

— 
>80 
— 



6 

S TT Ni dung mtic tiêu Ngh quyêt Bon vj tinh 

Muc tiêu 

Dli, 

Nám2025 

DIn 

Nàm 2030 

VIII V CONG TAC KIM TRA, GIAM SAT, LUJLT BANG 

21 1 Kim tra, giám sat djnh k' dôi cãc t chixc dáng trrc thuc Dng b tinh. % 100 

22 2 
Kim tra, giám sat dinh k' di vOi các t chirc dâng trong các sâ, ban, 
ngãnh doàn the tinh. 

>50 
— 

23 3 
Kim tra, giám sat djnh kS'  di vâi các dng chI dáng viên là can bô 

din Ban Thu?ing vi1 Tinh üy quán l. 
>50 
— 

24 4 Kim tra t chirc dàng, dáng viên khi có du hiu vi pham. 100 

25 5 Thii l, giãi quyt don khiu ni, t cáo theo thm quyën. % 100 



TINH UY YEN BAI 
* 

BANG CONG  SAN V1T NAM 

  

các quy djnh, quy ch, d an, chi thj thurc hin N 
lãnh do và sfrc chiên dãu cüa cap üy, to clii 

giai dotn 2021 
(Kern Nghj quyêt sófrF -NQ/TU n 

Chap hành Bang b tinh ye "Nâng cao nàng hrc 
tam là cap üy co s& Va cap trên tric tiêp co s& 

den nàm 2030" 
1 cia Ban Châ hành Dáng b5 tin/i) 

S6TT 
Ten Ngh quyêt, quy djnh, dê an, 

chuong trInh, kê hotch 
Co quan chü trI 

son tháo 
Co quan 
ban hãnh 

Thôi gian hoàn 
thành 

Quy djnh v xây dirng van hóa, dio di'rc trong Dáng, trong 

h thng chinh trj theo tix tu&ng, dto dirc, phong each Ho 

ChI Minh và các nghj quyt, chi thj, quy djnh cüa Dãng. 

Ban Tuyên giáo Tinh üy 
Ban Thu&ng vii 

Tinh üy 
Qu 11/2021 

2 

Dê an v dy mnh, nâng cao chit krcing dào t?o,  bi 

dtrOng 1 1un chInh trj và nghip v1i cho can b, dãng viên, 

doàn viên, hi viên a c sa; xây drng trung tam chInh trj 

cap huyn dtt chun. 

Ban Tuyên giáo Tinhñy 
Ban Thithng vu 

Tinh' 
Qu 111/2021 

3 

Chi thj ye tang cuông su lânh dao cüa các cp ñy di vâi 

cong tác nghiên cüu, nm bat, dinh huâng dix 1un xã hi 

trong tInh hinh mOi. 

Ban Tuyên giáo Tinhüy 
Ban Thuang vii 

Tinh ñy 
Qu IV/202 1 



2 

STT 
Ten Nghj quyêt, quy djnh, dé an, 

chffo'ng trInh, kê hotch 

Co quan chil trI 
sotn thäo 

Co quan 
ban hanh 

Thôi gian hoàn 
thành 

4 

Quy dnh v phân cp quán l t chirc, can b ban hành 

theo Quyt dnh sé 2303-QD/TU ngày 28/5/2020 cüa Ban 

Thithng vi Tinh üy (tha di, b sung). 

Ban T chrc Tinh ñy 
Ban ThisO'ng 

Tinh ñy 
Qu 11/202 1 

5 

Quy djnh v trách nhim nêu guo'ng cüa can bO dãng viên, 

tnràc ht là Uy viên Ban Thirtmg vi1 Tinh ñy, 1Jy viên Ban 

Chtp hành Dáng b tinh. 

Ban T chi1rc Tinhñy 
Ban Thmg vi 

Tnh fiy 
Qu IV/202 1 

6 

D an v nâng cao chit luçing, hiu qua cong tác kim 

tra, giám sat cüa cap ñy, üy ban kim tra các cap giai 

doan 2021 - 2025. 

EJy ban Kim tra Tinh ñy 
Ban ThuOng vi 

Tinh üy 
Qu 111/2021 

7 

Quy ch phi hqp gitra 1Jy ban Kim tra vth Dáng doàn 

Mt trn Ti quc, Bang doàn Hi dông nhân dan tinh, Ban 

can sr dãng Uy ban nhân dan tinh 

Cci quan Uy ban Kiêm tra 

Tinhüy 

Ban Thuing vii 

Tinhüy 
Qu 111/2021 
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