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NGH! QUYET 
HOT NGHJ LAN THLT TU, BAN CHAP HANH DANG BO 

THANH PHO YEN BAT K}{OA xx 
V phát huy vai trô cüa di ngü ngtrôi hojt dng không chuyên trách & thôn, 

t dan ph trong tharn gia phát trin kinh t - xAhi, gifr gIn an ninh 
trt tiy xay thjng hç thong chmh tn o' co so, wal don 2021 - 2025 

• I. DANU GIA TINH BINH CHUNG 

Trong nh&ng nm qua, Dãng bO thành ph Yen Bái luôn quan tam lath 
dao trin khai, thirc hin có hiu qua các chi thj, nghj quyt cüa Bang, nhô 
vay b9 mat  do th co nhieu khai sac, krnh te - xa h9i cua thanh pho khong 
ngirng phát triên, tInh hInh an ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hOi  luôn on 
djnh và gitt vEtng, h thng chInh trj & cci s& ngày càng hoat dng hiu 1irc Va 
hiu qua hon. Kt qua do có sçr dóng gop rt quan trçng cüa dOi  ngt can bO, 
cong chic, vien chi'rc trong he thng chInh trj thành ph& dc bit là dOi  ngi 
ngu&i hoat  dng không chuyên trách & thôn, M dan ph& v&i vai trô trách 
nhim cUa mInh dä luôn guong mu, neu cao tinh thn trách thim, khc 
phic klio khan, n 1iic pMn du, hng hái tham gia Cong vic a thôn, t dan 
pM, xã, phìr&ng, dóng gop quan trçng trong phát trin kinh t - xã hi Va Xây 
dirng h tMng chInh trj trén dja bàn thãnh pM ngày càng vrng manh. 

Tuy nhiên, ben canh  kt qua dat  duqc, thI vic phát huy vai trO, kinh 
nghim, uy tIn, sir tarn huyt cña di ngU nhUng nguii hoat dOng không 
chuyen trach o thon, to dan pho trong tham gia phat trien kmh te - xa h91, giu 
gin an ninh trt tr, xay dmig h tMng chfnh trj & Co s& vn can chua dáp üng 
yêu cu d ra. O mOt  s It can bO thôn, t dan pM do chua &rçic dào tao  bài 
bàn v 1 1u.n chInh trj, chuyên mon nghip vii, nên khà nng nhn thrc, 4n 
diving, ci th hóa và t chirc thirc hin chU trucing, durng li cUa Bang, chInh 
sách, pháp lust cüa Nba rnróc và nghj quyt cp ày cp trén vào co s& con 
han ch, cOng tác tuyên truyn, van dng nhân dan tham gia xây dirng nông 
thôn m6i, do thi van minh có ncii hiu qua chua cao; vic phát hin, giái 
quy& nhftng vn d phirc tap  nay sinh & Co sâ có hic cOn lung tüng, bj dng. 
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II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim chi dao 

Vic phát huy vai trô ciia di ngü nhUng ngi hot dng không 
chuyên trách & thôn, t dan ph trong tham gia phát trin kinh t - xâ hi, xây 
dirng nông thôn mói, do thj van minh, giü gin,  an ninh trot tr, xây dirng h 
thông chInh trj 6' ca s6' là bet sirc can thiêt, nhât là trong giai don hin nay, 
d di ngU nguôi hoat  dng không chuyên trách 6' thôn, t dan ph6 thrc sr 
tr6' thành c.0 ni giüa nhân dan vói cp üy, chinh quyn dja phixmg Va là 
nông cM trong các phong trào, hot dng cüa dja phi.rcmg, dóng gop tIch circ 
han nüa trong xay dirng, phát trin thành ph theo hix6'ng xanh, bàn sc và 
hanh phüc. 

2. Mtjc tiêu chung 

Tip tiic xây dirng, cüng cé và phát huy han nüa vai trô, trách nhirn 
cüa di ngü nhttng ngu6'i hoat dng không chuyên trách 6' thôn, to dan phô, 
bão dam có bàn ITnh chInh trj vung yang, phm chit dao  dirc tot, näm vfrng 
chuyên môn, nghip vii, guang mu, trách nhim, có uy tin trong ctng dng 
dan cu, t, chi'xc van dng nhân dan trong thôn, t dan ph thirc hin ding các 
chü trilang, thrô'ng 1i cüa Dàng, chinh sách, pháp lu.t cüa Nba nuOc, dóng 
gop tIch cixc, hiêu qua han nia trong tham gia phát trin kinh t - xã hi, xây 
dirng nông thôn m6'i, dO thj van minh, gi gin an ninh trt tir, xây dirng h 
thng chInh trj 6' ca s&. 

3. Muc tiêu cu th dn nãm 2025 

(1W ) Co 100% ngui hoat  dng không chuyên trách 6' thôn, t dan ph1à 
nguai gixang mau va di dau trong thrc hiçn va tuyen truyen, van  dçng nhan 

A A P 1 P P 

dan th?c hien nghiem chinh cac chu truang, dirong loi cua Dang, chinh sach, 
pháp 1ut cüa Nhà nu6'c; thirc hin và tham gia cUng cp üy chi b lãnh dao 
dláng viên và than dan thirc hin có hiu qua vic h9c tp và lam theo ti..r 
tir6'ng, dao  dirc, phong cách Hè ChI Minh. 

(2) Co 100% ngu6'i hoat  dng không chuyên trách 6' thOn, t dan ph 
tich crc, tharn gia co hiçu qua cac de an, dir an phat trien kmh te tren da ban. 
Phân dâu môi xa, phr6'ng dêu có nhu'ng mô hInh lam kinh tê giOi do can b 
không chuyên trách xä, phu&ng lam chü hoac  v.n dng d nhân ra din rng. 

(3) Phn d.0 trên 90% thôn, t dan ph không có ti pham r.t nghiêm 
trong va däc biêt nghiêm tr9ng; trên 80% thôn, t dan ph không có phát sinh 
ngir6'i nghiên ma tüy. Co 100% ngirè'i hoat dng khOng chuyên trách thôn, to 
dan phé Va gia dinh guang mu, di d.0 trong cong tác tuyên truyn, vn dng 
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nhân dan tham gia xây dirng phong trào bão v an ninh To quôc và giü gin an 
ninh trt tir tai  thôn, t dan phi. 

(4) Trong nhim k' có 100% ngui hoat  dng không chuyên trách 
duçic bi dung, t.p hun v k5i nàng chuyên mon nghip vi,i phü hcip vâi 
tt'rng chi.'rc danh theo quy djnh. 

A • A 9 9 9 p p A 9 A A rn 

5,) Moi cap uy xa, phuang chi dao  co it nhat tu02 mo hinh trG len ye 
xây drng chi bô kiêu mâu va thôn, to dan phô tiêu biêu và có It nhât 02 mô 
hinh tiêu biu v xây dirng nông thôn mói, do thj van minh d nhân ring. 

(6) Phn du hang näm có 100% chi b dt müc hoàn thành nhim vi, 
trong do có 90% tth len dat  mirc hoàn thành tt và hoàn thnh xut sac nhim 
vi. Co 100% t chi.'rc hi, doàn th i ca sà diiçic dánh giá xp l°ai  hoàn thành 
nhim V11, trong do có tir 90% tr& len dixçc dánh giá xp loai  hoàn thành tot 
và hoàn thành xu.t sac nhim vii. 100% dãng viên trong di ngü ngui hoat 
dng không chuyên trách 6' thOn, t dan ph hoàn thành nhim viii, trong do 
90% trâ len dat mirc hoàn thành tOt va hoàn thành xuât SaC nhiêm vu. 

III. NHIM V,  GIAI PHAP CHU YEU 
p 

1. Tang cirô'ng sçr lãnh do cüa các cap u Bang dôi vó'i cong tác 
phát hay vai trô cüa di ngti ngffô'i hot dng không chuyên trách & 
thôn, t dn phô trong tham gia phát trin kinh t - xà hi, gift' gin an 
nrnh trt tir, xay dyiig hç thong chinh tr! o' co' so', giai don 2021 - 2025 

9 p p p 

Dôi mOi, nâng cao nhn thirc cUa ca h thông chInh trj tr thành phô den 
ca s& v sr c.n thit va m1ic tiêu, nhim vii v phát huy vai trô, trách nhim 
cña di ngü ngu6'i hoat  dng không chuyên trách 6' thôn, to dan phô trong 
tham gia phát trin kinh t - xà hi, xây dirng nông thôn m6'i, do thj van 
minh, giU gin an ninh trt tir, xây dirng h thng chInh trj âccy s6 xác djnh 
day là nhiêm vii quan trong trong qua trinh xây drng, phát triên thành phô. 

p 9 p 

Các cap i:iy dlàng can tang cu6'ng sir lãnh dao  dôi vOi Cong tác phát huy 
vai trO, trách nhim cña di ngü nhftng ngu6'i hoat  dng không chuyên trách 
6' thôn, t dan ph trong tham gia phát trin kinh t - xã hi, xây dirng nông 
thôn m6'i, dO thj van minh, giü gin an ninh trt tir, xây dirng h thng chInh 
trj vüng manh 6' co' s6' thông qua các nghj quyt, chuang trInh hành dng, 

A p 9 9 p A p A 9 A cong tac dao tao,  boi duong, quan ly; day manh  cong tac tuyen truyen de 
nâng cao nhân thüc va trách nhiêm ciia can b, dàng viên trong vic phát huy 
vai trô cüa nguii hoat dng khOng chuyên trách thOn, t dan phé. 

Di m6'i sâu rng, ton din phucing thirc hoat  dng cüa các t chirc 
trong h théng chInh trj, nâng cao näng hrc lãnh dao  cña t chrc co' s& dáiig, 
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nMt là nàng hrc cu th hóa, xay d%rng và thirc hin nghj quyêt cña cap trên gn 
vOl thug crnng kim tra, giám sat, don dc t chirc thirc hin. Tp trung phát 
trin dãng viên 0 chi b thôn, t dan phé d lam ht nhân chInh trj 0 cci sO. 

Tip tiic cüng c, phát huy va nâng cao hiu qua hot dng cüa các mô 
hinh tr quãn 0 thôn, t dan ph, nh.t là các mô hInh tir quán v trt ti,r do thj, 
giU gin v sinh môi truOng, giU gin an ninh trt tir... dam bão 100% các dng 
chI là t trithng t bão v dan ph, cong an viên, thôn di truOng nm v&ng 
k5 näng nghip 

vv, 
duçic trang bj cong vi h trq theo quy djnh. 

2. Rà soát quy hoch, sp xp di ngü ngtrM hot dng không chuyên 
trách & thôn, t dan ph dam bão theo tiên chun cüa tü'ng chfrc danh 

Dâng üy xã, phuOng h.ng näm chü dng rà soát và xây dirng quy hoach 
di ngü nguOi ho.t dng không chuyên trách xâ, phuOng và thôn, t dan phô 
dam bào v si lixçmg, tiêu chun va ch.t hxçrng; quan tam rà soát b sung vào 
quy hoach  nhüng ngirOi có trinh dr, kinh nghim, uy tin và tam huyt trong 
xây dirng các phong trào và tham gia phát trin kinh t - xã hi. 

T ch(xc rà soát, sp xp di ngü nguOi hoat  dng không chuyên trách 0 
thôn, t dan ph dü diu kiên, dam báo theo tiêu chu.n cüa ti'rng chirc danh 
dãduccácvänbãn cp trên quy djnh. Dam bào 100% các dng chI là nhân 
vien y te thon hem cçng tac vien dan so dat  chuan quy dnh ye tieu chuan 
theo Thông tu so 07/2013/TT-BYT, ngày 08/3/2013 cUa B Y té. 

, , .s fl A A Tren co so chirc nang, nhiçm vii, so luçrng ngiscn hoat d9ng khong 
chuyên trách tai  thôn, t dan pM duçic giao; diu kin, tiêu chu.n di vOi 
ti'rng chrc danh, cp Uy ca sO dánh giá kt qua cong tac cUa di ngflnhU'ng 
ngi.rcii hot dçng khong chuyen trach a thon, to dan pho de kp thai kiçn toan 
1i nhüng ngu0i hoat  dng không chuyên trách không dü phm cht, näng 
lirc, trinh d, sirc khóe, nhung ngu0i hoat  dng không chuyên trách và gia 
diinh không gircmg mu di d.0 trong vic thirc hin các chü truong cüa Dãng, 
chInh sách, pháp lu,t cüa Nhà ni.rOc va các quy djnh cUa dja phuong. 

3. Dào to, bui dtroiig nghip vi.i, trInh d l lun chInh frj dôivói 
ttrng chirc danh ngffo'l hot d9ng khong chuyen trach thon, to dan pho 

Thi.r0ng xuyên mO cac lOp Mi dirng nghip vii v cong tác Dãng, doàn 
th; cOng tác chInh quyn Ca sO, tp hu.n v chuyên môn, nghip vii di vOi 
di ngü ngu0i hoat dng không chuyên trách thôn, t, dan pM d kjp thOi 
nm b.t nhftng dim mOi trong 4n ding thirc tin tai  cci sO. Hng nãm thành 
pM mO ti thiu 01 lOp d c.p nht kin thirc, Mi duOng chuyên mon nghip 
vu cho dôi ngü nguOi hoat dng không chuyên trách 0 thOn, t dan phô. 
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Tao diukincho các dngchI .làBI thu chi b kiêm Trithng Ban cong 
tac Mat  trin thon, to dan pho; truang thon, to truong dan pho hem Pho bi thu 
chi bO,  cp phó doàn th xâ,• phurng có th tham gia các lap dào tao  trung 
cp l 1un chinh trj (di vái nhIng ngwôi con trong d5 tui dào tgo và có di 
tiêu chudn d có th M trI thành can b chuyên trách xâ, phithng). 

Clii dao  tly ban nhân dan xã, phu&ng 16. trI các d6ng chI t6 trithng dan 
pho, trucmg thon dir hop luan phien a thon, to dan pho tren da ban hoac giva 
cac dia bàn xà, phtr&ng vth nhau d t6 tru&ng dan ph6, truâng thôn Co diu 
kin trao dôi, hc $p kinh nghim th1rc tiên trong cong tác tuyên truyên, vn 
ctQng gifta các thôn, t6 dan ph6 trên dja bàn xä, phuing. 

Hang näm thành ph6 t6 chirc cho mOt  s6 ngui hoat dng không 
chuyên trách i thôn, t6 dan ph6 tiêu biu di h9c tp kinh nghim ti trong và 
ngoài tinh d náng cao näng 1tc và k5 näng cong tác. 

4. Thrông xuyên thông tin tInh hinh thri sir, tInh hInh phát trin kinh 
th, vAn hóa - xã hi, an ninh trt tr trên dja bàn; nhctng chü truong, chInh 
sách md ciia Dãng và Nhà nuâc dn dOi  ngü nhtng nguri hoat  dOng không 
chuyên trách a thôn, t6 dan ph6 d kjp thri nm bt và thirc hin t6t cOng tác 
vn dng, tuyen truyn trong nhân dan th%rc hin t6t các chü tnrong, duông 
16i cüa Dãng, chinh sách, pháp luat  cia Nhà nuóc. 

Dàng üy, T:Jy ban nhân dan xã, phix?mg ph6i hqp vai Ban Tuyên giao 
Thanh uy xay drng nçn dung, chuong trinh hang quy to chuc hi ngh tap 
hun v cong tác thông tin, tuyOn truyn cho dOi  ngü ngu&i hoat dng không 
chuyên trách t xa, phu&ng và thôn, t6 dan ph6. Tao  diu kin cho ngui hoat 
dng không chuyên trách i thôn, to dan phô duçic cp nht thuông xuyên ye 

tInh hInh chung cüa tinh và thành ph6 trong phát trin kinh t vAn hóa - xâ 
hi, darn bào an ninh trt tir, xây dirng h th6ng chfnh tn; 16ng th&i yêu cu 
dOi ngQ ngu&i hoat  dng khOng chuyên trách thôn, to dan phô chii dung nám 
b.t tmnh hinh, tp hcxp don thu, kin nghj cüa nhân dan, kjp thyi báo cáo các 
guang ngithi t6t, vic t6t hoc các hành vi vi pham (nèu co) trén dja bàn. 

5. Nftng cao cht luçng, hiu qua hot dung cüa clii bO,  Ban cong tác 
Mt trn, cac chi hQi doàn th & thôn, t6 dan ph6. Cp Uy xã, phu&ng chi dao 
dOi ngti ngu&i hoat  dng không chuyên trách & thôn, t6 dan ph6 hang nAm có 
k hoach tham gia cong tác chinh trang do thj, bão v môi truäng, quãn l dt 
dai, cong tác giâm ngheo... trên dja bàn d báo cáo cp üy, chInh quyn xã, 
phu&ng chi dao  to chüc thc hin. 

Ban cOng tác Mt trn thôn, t6 dan ph6 và các doàn th, t6 chi'rc hOi, 
hi qun chiing tai  thôn, t6 dan ph6 barn sat thim vi chInh trj ciia dja 
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phucxng, phi hap tuyêntruyn, nâng cao nh.n thirc cho doànviên, hi viéri, 
cac tang lap nhan dan ye chu trixcing cua Dang, chrnh sach, phap luat cua Nha 
nrn5c, cUa tinh va thành ph Yen Bái; phát huy vai trô lam chü cüa nhân dan, 
thirc hin phiiang châm "hróng v ca si" dng thai phát dng và thirc hin 
có hiu qua các phong trào thi dua yêu nuic, nht là phong trào tiêu biu gn 
vâi mi th chIrc; chäm 10 phát trin doàn viên, hii viên. 

6. B trI kinh phi trong di toán ngãn sách hang näm d th chIrc dào 
tao bii duOng và t chirc cho mt s ngrôi hoat  dng không chuyên trách 
tiêu biu di hc tsp, trao di kinh nghim tai  các dja phxang trong và ngoài 
tinh; kinh phi t chi.'rc hi thi nguii hoat  dng không chuyên trách giôi (Bi 
thu chi b, t truông, trlx&ng thôn gioi...); h trçr kinh phi mua van phông 
phAm phvc vii ho.t dng cho các thôn, t dan phé qua ngân sách xã, phu?ing. 

7. Hng näm, Ban Thtrôiig viii Thành üy t chfrc dánh giá, biu 
dwo'ng khen thirô'ng di vói tp th và Ca nhân ngi.thi hoat  ding không 
chuyên trách i thôn, t dan ph có thành tIch xut s.c trong tham gia phát 
triên kinh tê - xã hi, xây dirng nông thôn mCIi, do thj van minh, giU gin an 
nirth tr.t tr và xây dimg h thing chInh trj i ca sâ. 

IV. TO CH15C THIIC HIN 
. A A A A A A A , 1. Hçt dong nhan dan, Uy ban nhan dan thanh pho: Ci the hoa 

A .. , A , A , . Ngh quyet cua Thanh uy bang cac ke hoach.  Xay drng va to chuc thrc hiçn 
A A. , . • A. ,. ke hoach  dao  tao,  boi duang hang nam va ca giai doan  doi vai d9i ngu ngurn 

hoat dng không chuyên trách i thôn, t dan ph. Xác djnh dir toán kinh phi 
trong di,r toán ngân sách h.ng näm d thirc hin Nghj quyt. 

2. Ban Tuyên giáo Thãnh üy: Xây drng k hoach và thrc hin tuyên 
truyên, phô biên ni dung Nghj quyêt den các chi, dãng bO,  ca quan, dan vj, 
té chi'rc trong h thng chInh trj thành ph. Nâng cao cht hrcing, ni dung 
djnh huóng tuyên truyn cho các chi b, thôn, t dan ph v tInh hInh phát 
trin kinh t- xã hi, an ninh trt tçr và xây durng h thng chinh trj cüa Dàng 
b thành phô. Phôi hap cüng Dàng üy, Uy ban nhân dan xã, phuing tO chüc 
tp hu.n, bi duong k5 näng hoat dng và cong tác thông tin tuyên truyên 
cho di ngU ngu&i hoat  dng không chuyên trách 6 thôn, t dan ph. 

3. Mt trn T quc, các doàn th chInh trj - xã hi thành phô: Phi 
hap von Dâng tiy, Uy ban nhân dan các xa, phtthng can cir ni dung Nghj 
quyt cüa Thành ñy d xây dçrng k hoach  thirc hin. Tip tiic chi dao  duy trI, 
nâng cao cht hrgng các mô hInh tix quãn cong ding dan cu, a thôn, t dan 
ph nhm nâng cao vai trO tur quàn, thüc trách nhim cong dng cüa các 
t.ng lop nhân dan, các hO gia dinh cüng thu vai trô cüa Ban cong tác M.t 



7 
9 9 , 

trn, các chi hi doàn the nhan dan, trung thôn, to tnthng to dan phô trong 
vichixâng dnnhân dan tir quán v an ninh trt tr, np sng van minh, trt 
tir cong cong, vç sinh moi tnrong... a cac thon, to dan pho. 

4. Bang üy các xã, phu'ô'ng: T chi'rc h9c tip, quán trit Nghj quyêt 
cüa Ban Chp hành Bang b thành ph dn các chi b trirc thuc, lam cho 

I' A A A P A P A A I' can b9, dang vien nhan thixc sau sac ye y nghia, tam quan trpng cua vic phat 
huy vai trô cüa di ngü nguii hoat  dIng không chuyên trách a thôn, ti dn 
ph trong tham gia phát trin kinh t - xa hi, gi vüng an ninh chInh trj, trt 
tir an toàn x hi và xây dirng h thng chInh trj a ca so'; chü dng xây dimg 
kê hoach,  chuong trInh hành dng cii the îê thrc hin Nghj quyêt. 

5. C quan T chfrc - Ni viii thành ph: ChU trI, phi hçp vói các 
phông, ban, dan vj có lien quan va Bang Uy xa, phu?mg d tham muu cho 
Thành üy chi do t chi'rc thirc hin Nghj quyt dat  hiu qua. Trong qua trInh 
thrc hin Nghj quyt, thuo'ng xuyen kim tra, dánh giá, rut kinh nghim và 
kjp tho'i báo cáo tInh hInh, d xu.t các phuang an giãi quyt. Tham mini xây 
drng k hoach  thirc hin vic dào tao,  bi throng di vói ngro'i hoat dng 
không chuyên trách ?i thôn, t dan ph theo miic tiêu d thrqc xác djnh trong 

A • A A A 
Ngh quyet. Hang nam, tham muu de tien bath sa ket, tong ket danh gia, 
khen thuo'ng tInh hInh t chüc thixc hin Nghj quyt cüa Thành üy. 

Nghj quyt nay ph bin dn chi b thôn, t dan ph6 tr%rc thuc Dãng 
uy xa, phiicrng cua Bang b9 thanh pho./. 

Ncyi nhân: 
- Thixmg trrc Tinh fiy (dê báo cáo), 
- Ban To chüc Tinh üy (dê báo cáo), 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng b thành phô, 
- Các chi, dáng bô truc thuôc, 
- Các phông, ban, doàn the thãnh phô, 
- Lmi TC-NV, VT/TU. 

T/M THANH U 
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