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Di mó'i, nâng cao cht 1uqng h9c tap, quán trit, trin khai thijc hin 

các nghj quyt cüa Oãng, giai don 2021 - 2025 

I. DANH GIA TINH HINH CHUNG 

Trong nMng nãm qua, Dàng b thành ph Yen Bái và các cp üy trrc 
thuc dã lãnh dao,  chi dao nghiêm tüc, kjp thi cong tác quán trit, hçc tip, 
trin khai thirc hin các nghj quyt, chithj, chuong trInh, dán, k& 1un... cUa 
Dang (sau day gi la cac ngh, quyet cua Dang); ty Ic can bQ, dang vien tham 

0 A 0 gia hc tap  kha cao, binh quan dat  96,2/s, quan chung dat  tren 85A. Di ngu 
bao cao vien, tuyen truyen vien duc quan tam xay drng, cung co; kha nang 
tuyên truyên, thuyêt phiic qu,n chüng ngày càng duçc nâng cao; ni dung, 
hInh thirc, phuong pháp t chirc hc tip, quán trit, ph bin, tuyOn truyn có 
nhiu di mâi, da dng han, phát huy téi da hiu qua hInh thüc trrc tuyén, san 
khâu hóa, tuyên truyn qua Tnternet, mng xà hi... gop ph.n nâng cao nhn 
thrc, trách nhim cüa can bO,  dàng viên và các tang 1p nhân dan, tao  sir thng 
nhât, doàn kt trong Bang, si,r dng thun trong xâ hi, thiic d.y manh  me 
phong trào thi dua thuc hin hiu qua nghj quyt cüa Bang các cp. Cong tác 
to chirc vit bài thu hoach  sau h9c tp nghj quyt dã duc trin khai thrc hin 
nghiêm tàc; da so bài thu hoach  du nhn thc d.y dñ, sau s&c các nti dung co 
bàn trong các nghj quyt cüa Bang, có sir lien h sâu sat vth thirc tin dja 
phuong, dccn vj. Vic xay dirng chuong trInh, k hoach  hành dng dn nay dã 
duçc cii the hóa và thiêt th%rc han, xác djnh rO han v nhim vç, giài pháp và 
phucing pháp, lô trmnh thuc hin. Cong tác t chirc trin khai thirc hin nghj 
quyêt cUa Bang; vic so kêt, thng kêt, kim tra, giám sat duc tiên hành 
nghiêm tüc, bài bàn, khoa h9c. 

Tuy nhiên, vic quán trit, tuyên truyn, v.n dng nhân dan thirc hin 
nghj quyt ô mt s t chirc Dàng có thi dim, có mt chua hiu qua; 
chucing trInh, k hoach hành dng xây dirng con chung chung, cách thirc, 
phuong pháp th chüc cOn thiu da dang,  phong phü, chua sat vói thrc tin va 
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yeu cu nhim vii chInh trj cüa dan vj, dja phixang. Mt s It can b, dãng 
viên con chiia nêu cao tinh than trách nhirn trong vic hçc tp vàtham gia 
gop xây dirng nghj quyêt, chuong trInh, kê ho.ch hành dng cüa cap üy. 

Nguyen nhân do mOt  s c.p ày chua thirc sir quan tam chi dao  sat sao 
cong tác quántrit, h9c tip, trin khai thirc hin các nghj quyt; co sâ 4t 
chat, trang thiet b de to chuc hçc tap  ngh quyet cua m9t so Dang b9 xa, 

7 7 A A - P P A fl A 7 A phuong chua dam bao; chat lugng d9l ngu bao cao vien, tuyen truyen vien 
A A A P A 7 A A P P A chua dong deu, nçi dung, phtxong phap truyen dat  cua m9t so bao cao vien, 

tuyên truyn viên con dan trãi, thiu tInh sang tao,  chua gn vói thc tin dja 
phucmg, dan vj. 

ii. yE QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan diem chi dao 
A P A A A A P A A Doi mm, nang cao chat hxng, hiçu qua hçc tap  quan triçt, trien khai 

thuc hin nghj quyêt càa Dáng là nhim vi quan trpng cüa môi cap ày, to 
chirc Dàng nh.m dua chü truong, duxng li cüa Dáng dn vái can b, dàng 
viên va nhân dan sam di vào cuc sng; tao  sir thng nht trong Dáng, dng 
thun trong xã hOi,  gop phn thirc hin th.ng lçi nhim vi chInh trj cüa trng 
dja phuang, don vj; xây drng thành ph Yen Bái sóm tth thành do thj loai  II 
theo huó'ng "xanh, bàn sc và hanh  phUc". 

2. Mtic tiêu chung 

DOi mth, nâng cao cht lucing, hiu qua h9c t.p, quán trit, tuyên 
truyên, triên khai thrc hin nghj quyêt càa Dáng Dàng b thành phô theo 
huóng dông b, thirc chat, kjp thai, linh hoat,  phU hçrp, tao  sir chuyên biên rO 
net v nh.n thirc và hành dng cña can b, dãng viên và các t.ng lip nhân 
dan. Phát huy vai trO cá nhân và trI tu tp th trong nghiên cüu, v.n ding, 
tham gia xay dirng chuang trInh, k hoach hành dngthirc hinnghj quyt; 
trong giam sat va danh gia ket qua to chuc thirc hiçn de ngh quyet thrc sir di 
vào cuOc  song. Xây dirng di ngü can b lam cOng tác tuyên truyên bào dam 
ye so luçing, có phâm chat, trInh d và näng lirc thirc tiên, phuang pháp 
truyn dat  d hiu, hiu qua...; tip tic quantâm du tu ca sâ vt ch.t, kinh 
phi, phuo'ng tin, trang thit bj dáp àng yêu cu, nhim vii cUa tInh hInh mOi. 

3. Mitc tiêu cii th giai doan  2021 - 2025 

('1) 100% cp ày, t chirc Dàng, t chirc chInh trj - xã hi t chirc các 
A A P A A A 7 7 1 7 A h9i ngh hçc tap,  quan triçt, trien khai cac ngh quyet cua Dang dam bao nçn 

dung, yêu cu theo kê hoach  cüa Thành ày. 
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' 0 ' ' A 0 S A A A (2) Phan dau 98/0 can bo, dang vien; 90/o doan vien, hi vien tham gia 
f A A A A A A , cac h9i ngh h9c tap  quan tri9t, pho bien cac ngh quyet cua Bang; cac tri.rang 

hp duc min sinh hoat hoc vng mt có 1 do chinh dáng dugc nghiên 
ciru, hçc tp bang hInh thirc phü hç'p. 

, , 

(3) Phândâu 100% cac Chi b Ca s&, chi b tlVc  thuc Bang b co sâ; 
cac doan the to chut quan trit, pho bien kp thai, day du cac ngh quyet cua 
Bang dn dãng viên, doàn viên, hi viên trong eác bui sinh hoat  djnh kS'. 

"4,) Phn du 100% các chi, dãng b Co s có phrnmg tin kt ni dixng 
A A A A 9 9 9 truyen thrc hiçn hc tap  ngh quyet frrc tuyen theo ehi dao  cua Thanh uy. 

0 P P A A A P A A (5) Nam 2022, 100/0 bao cao vien thirc hiçn viçc quan triçt ngh quyet 
bang phuang pháp trInh chiu di vâi các don vj có dÀy dü thit bj. 

III. NHI]M VJ VA GIAI PHAP 
P 9 

1. Tang cirông siy länh do, chi do cüa cap üy, chInh quyên; siy vào 
cuc cüa cä h thông chInh trj trong to chfrc h9c tip, quán trit, tuyên 

X .X •A r A 7 7 truyen, trien khai th1rc hiçn cac ngh quyet cua Bang 
A A P 9 A P A • A A - Cac cap uy, to chixc Bang, nhat la nguai. dung dau tiep tiic nang cao 

han nüa nhn thirc Va vai trO, trách nhim trong  lanh  dao,  chi  dao  t chc hc 
tap, quan trit, pho bien, tuyen truyen, trien khai thirc hiçn cac ngh quyet cua 
Bang; phài that sir thng nhÀt v quan dim, nh.n thirc và quyét tam cao trên 
ca s quán trit day du nghj quyêt cUa Bang, ké hoach, chuong trInh hành 
dng, dê an dã duc t.p th cAp üy thông qua. 

- Cap üy, các co quan chrc näng, các to chüt chInh trj - xà hi länh 
9 S 9 P A A A A 

dao, chi  dao  ban hanh lqp thai cac ke hoach,  huxong dan de to chiic hçc tap, 
quán trit, tuyên truyn cac nghj quy& cUa Bang và dçr tháo các k hoach, 
chuang trInh hành dng, d an cAn thông qua tai  các hi nghj h9c tp nghj 
quyt; giâm thiu vic ban hành nhiu van ban chi dao  di v6i mt cong vic. 

- Tiêp tiic quan tam chi dao  các cAp üy, chInh quyên, co quan, dan vj 
trçrc thuc di mri trong vic h9c tap, quán trit, trin khai các nghj quyôt 
cüa Bang va xây dixng kê hoach,  chuang trInh hành dng, dé an thirc hin 
nghj quyt cña Bang. Bng thai, tang cuing chi dao  kim tra, giám sat vic 
t chirc quán trit, tuyên truyn va cong tác trin khai thirc hin nghj quyt 
cüa các don vj trijc thuôc. 

- Chi do thirc hin nghiêm tüc, kjp thii vic so kt, tng k&, dánh giá, 
rit kinh nghim cong tác lãnh dao,  chi  dao,  t chüc thc hin nghj quyt cUa 

, A A • A A , , A Bang cac cap, nhat la ngh quyet chuyen de cua Thanh uy, cua cap uy Ca so. 
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A A A 7 A t A 2. fbi mo'i, nang cao chat h19'ng, hieu qua cong tac to chirc h9c tp, 
quán trit, phô biên, tuyên truyên các nghj quyêt 

2.1. Cong tác tá chi'c hQc tap, quán triêt, pM bié'n nghf quyet cia Dáng 

Di m6i ni dung, hmnh thrc, phi..rang pháp to chirc hçc tsp, quán trit, 
ph bin nghj quyt cüa fang theo phuang châm nghiêm tUc, thi& thirc, 
ngän gun, hiu qua. T.p trung thirc hin tot các yêu câu: 

- Vic xây dy'ng ké' hogch câ'p üy v hQc t2p, quán trit, tuyén truyën 
ngh/ quyé't. C.n barn sat chi do, hung dn cUa cp trén và gn vâi tInh hInh 
thc t cña tl'rng dja phuo'ng, dan vj. Xác djnh rö mvc  dIch, yêu cu, nghia, 
tam quan trong cüa nghj quyêt; thành phân, tài 1iu Va ni dung h9c t.p có 
trçng tam, tr9ng dim di vâi ti'rng c.p, trng ngânh; thi gian hçctp, thôri 
gian hoan thanh; phan cong ro trach nhiçm ca nhan fling dong chi cap uy chi 
dao, phi trách; phân cong các ca quan, b ph.n lien quan tham miju, chuân 
bj tài 1iu va cac diêu kin dê to chirc hi nghj. 

- V cách t/nc, phucrng pháp t chic: Can cir vào tInh cht, ni dung 
mi nghj quyt và chi dao  cüa cp trên d hrra chçn hInh thirc t chirc h9c tap, 
quán trit nghj quyt cho phü hçip. Thành l.p Ban t chirc d chi dao,  theo 
döi,dôn dc, nh.c nh kjp thai d can bô, dàng viên t.p trung hçc tp nghj 
quyet dat  hiçu qua, trong do: 

± Di v&i hi nghj can b chi cht. Cn d cao trách nhirn tirnghiên 
cmi; tang cuong trao doi, thao luan va quan triçt nhung van de co lien quan 
den quan dim, 1 lun gn vó'i thirc tin ma nghj quyt dt ra, dam báo 100% 
Hi nghj can b chii chéit cüa thành ph du tt chirc trao di, tháo lun trirc 
tip tai  hi nghj. Trin khai kt ni 100% hi nghj tr1rc tuyn các cp dn 
dim c.0 thành phé theo chi dao  cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy; can cir ni 
dung cüa tirng hi nghj, phân dâu 100% dan vj ca s có thiêt bj dugc kêtnôi 
hi nghj trirc tuyên nhämbâo darn nâng cao ch.t lugng thOng tin, tao  s.r dông 
b9, thong nhat tu tren xuong duo'i; dong thai tiet kiçm thai gian, kinh phi va 
rni rng di tuçlng tham gia. 

+ DO'i vó'i h5i nghj dáng vien, hç5! nghi các t chi'c chInh tn - xã h5i: 
Tuy theo so hicing dang vien, doan vien, hçn vien va hçn truang cua don vl de 
chn dja diem, hInh thirc tO chiic cho phU hçip dam bao triên khai dông b, 
kp th?ii, giâm s h5i ngh trin khai cñng m5t  ni dung trong mi c.p, rni 
dja phucrng. Tang cung hói dáp, trao di tai  hi nghj dé giüp nguii hc näm 
chäc ni dung và tao duc khOng khI háng thii hc tQp nghj quyêt. 

+ H3i nghj chi b5 dinh IC)) Mng tháng, chuyen d: Ngoài các nghj 
quyet, chi th, ket luan... drnc chi dao  ban hanh ke hoach  va to chuc h9c tap 
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trung thI các nghj quyt, chi thj... khác duqe chi dao  ph bin dn chi b và 
phái do BI thu chi b là nguài trirc tip quán trit, ph bin hoc thông qua 
tai hçu hoi dap, su ding dia CD, VCD. Ye nçn dung can tap trung quan triçt, 
ph bin nhUng vn d co bàn dáng viên c,n bit, cn thirc hin; dng thai 
djnh hung, quán trit dãng viên nêu cao tinh than trách nhim tir nghiên 
ciru, tim hiu cac nghj quyt cüa Bang, chInh sách, pháp lut cUa Nba nuâc. 
Riêng can b, dáng viên cac chi, dàng b co' quan, trumg hpc, 1irc luqng vU 
trang, don vj si.r nghip cong 1p thI vic tr nghiên ci'ru, cp nh.t các nghj 
quyt, chU truong mói là yêu cu bt buc d dam bâo tInh kjp thai, phiic vii 
cong tác tham muu, thrc hin nhim vii. 

- V n5i dung quán triêt, hQc t2p: Coi tr9ng vic biên so,n tài lieu quán 
trit, hc tip; quán trit, ph bin ng.n gçn ni dung ca bàn, cot lOi và nhU'ng 

A A A A A P A diem mm cua nghi quyet gan vai thrc hiçn nghiem tue yen cau thao luan, 
tharn gia kin vao k hoach,  chuo'ng trInh hành dng cüa cp Uy thçrc hin 
ngh quyet vo'i hinh thuc, fl9l dung phu hçip vol doi tuqng hc tap, quan triçt. 

- V bài thu hoach. Sau các bui h9c t.p, theo yêu câu cUa Tinh Uy 
hoc yêu c.0 thirc tin cia Bang b thành ph sê t chi.'rc trin khai cho can 
b, dãng viên vi& bài thu hoach.  Trong do, ngoài nm bt ni dung trQng tam 
cua ngh quyet, tung can b9, dang vien phai de xuat cac giai phap, cac kien 
nghj thit thirc d gop phn trin khai th?c hin nghj quyt có hiu qua. Bài 
thu hoach  cUa can b chü ch& thành ph, co sâ do Ban Tuyên giáo cüng cp 
tham mu'u, dánh giá và báo cáo Thu?rng trçrc c.p Uy, coi do là mt trong 
nhttng can cir d dánh giá cht luqng can b h.ng näm; bài thu hoach  cUa 
dàng viên do c.p Uy các chi b ca sâ, chi b trirc thuc Bang b co sâ dánh 
giá, luu tai  chi b và báo cáo k& qua vi cp Uy cp trên. 

9 7 A 'A 9 'A - Trach nhi-em cua can bQ, dang vien: Can quan trit, xac dnh ro vice 
A A 9 A A 7 A hc tap,  nghien cu'u va guong mau trong thirc hiçn ngh quyet vua la quyen 

iqi, vüa là trách nhirn. Phát huy tinh th.n tir giác, chü dng, tIch crc trong 
nghiên ciru, h9c t.p nghj quy&, tham gia thão lun; nghiêm tue thirc hin 
viêc tiêp thu, ghi chép ni dung báo cáo viên truyn dat,  vi& bài thu hoach 
san khi hc tp nghj quyk; hang näm có báo cáo kt qua thrc hin, cii th 
hóa nghj quyt da duqe h9c tp trong bàn kim dim cá nhân. 

2.2. Cong tác tuyên truyn 

- C4p iy và dng chI BI thu' các c4v iy.• Phài trirc tip lath dao,  chi  dao 
dioi vái hoat dong báo cáo viên, tuyên truyên viën, coi do là mt trong nhng 
hoat dng quan tr9ng hang du cüa cp ñy. Kjp thai nm bt và djnh hung 
thông tin, phát hin va xir l nhUng thông tin sai lch. Chi dao  thrc hin Quy 
che phoi hq-p giva Ban Tuyen giao vrn cac Ca quan nha nuoc cung cap trong 
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thirc thi pháp 1u.t, triên khai ké hoach  phát triên kinh tê - xã hi, giãi quyêt các 
van dé nôi cm, nhân dn quan tam; xây dirng các chuong trInh phôi hçp tuyên 
truyn h.ng nàm vó'i cac co quan lien quan v thrc hin các nghj quyt cUa 
EDãng. Giáo dic, nâng cao nhn thüc cho mi dâng viên nghiêm the, tr giác 
th%rc hin nhim vi cia ngithi diâng viên duqc quy djnh trong Diu 1 €âng. 

Xây dirng mô hinh "can b, dâng viên phii trách h gia dInh". Theo do, 
dàng viên có nhim vii n,m chic tInh hInh cUa các h duçc phân cong phi 
trách; tam tu, nguyen vong cüa gia dlInh, nhüng kiên nghj, dé xuât dôi vii cap 
üy, chInh quyên dja phuo'ng và cap trên; dlông thyi, tuyên truyên, vn dng 
các h dan chap hành cac chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp lu,t cüa 
Nhà nirâc va cña dija phuong, nh.t là trong thrc hin các cong trInh, d%r an 
phát triên kinh tê - xâ. hôi, xây dirng nông thôn mOi, do thj van minh, tIch c1rc 
xây drng gia dInh van boa, tham gia cac phong trào thi dua... 

- Tráchnhiém cia can bô, dáng viên: Cn nêu cao tinh th,n chU dng, 
tIch circ, xac djnh rO trách nhim là mt tuyên truyn vién d dua chU truong 
cüa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cña Nha nucc và các thông tin duçc tip thu, 
djnh hrn9ng d tuyên truyn ngay trong gia dInh và cong dng; chii trçng kêt 
hçp lng ghep tuyen truyn vci ni dung, hInh thirc phü hçip khi thirc hin 
nhim vi chuyên mon. 

- Nç5i dung tuyên truyn các nghj quyê't: Biên ttp th.t cô dçng, rO rang, 
sat thrc tiên cña thành phô, hInh thüc hap dan, thu hut duçic sir quan tam cüa 
ngu?ii xem, nguii dice, ng.thi nghe. Chü trong tuyên truyn kt qua thirc hin 
nghj quyt, guong din hInh; c vu, thüc d.y phong trào thi dua thirc hin 
nghj quyt. Chü dng dr báo, cung cp và djnh hisOng thông tin kjp thi, 
nhât là các van die ngu?ii dan quan tam trong qua trInh triên khai thirc hin 
nghj quyêt. 

p p p , , A - Da dgng hoa cac hznh thu'c tuyen truyen, dam bao cung cap rung rai 
• A , n n • A cac chu truclng cua Dang neu trong ngh quyet die cac tang iop nhan dan hieu, 

tao drnyc si,r dông thuân trong xä hôi và tIch circ thrc hin chU truong duO'ng 
li cüa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nba nuóc, trong do: 

+ Dái vâi cong tác tuyên truyn ming: Truyn dat  dam bão dUng tinh 
than, quan diem, noi dung co ban, diem mâi trong nghj quyêt và tInh thirc tiên 
sinh dng; lien h, phân tIch duçic tInh hInh th cUa dja phixcing, don vj; xác 
djnh thi gian hop l d trao di, thâo lun vi các dai  biu. Phát huy hiu qua 
cüa phuong pháp soan  giãng b.ng trinh chiu kt hop vâi thuyt trInh và hOi 
diáp, tao  sir hap dn, lôi cun cho ngui nghe. Thirc hin lng ghép tuyên truyn 
cac nghj quyêt cUa Dàng và kt qua thc hin nhim vit chInh trj cUa Dãng b 
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thành phô dôi vói 100% chuyên dê trong chtro'ng trInh dào tao,  bôi dxOng cüa 
Trung tam chInh trj thành ph h.ng nãm. Djnh kr thành ph t chirc dçt sinh 
hoat chInh trj có môi chuyên gia Trung uong, tinh quán trit, tuyên truyn theo 
chuyên dê. 

+ Do'i vó'i co' quan thông tin dgi cháng. Trung tam Truyn thông và 
Van hóa thành ph6, Trang thông tin din ti thành ph6, Dài truyn thanh co s? 
xay drng cac chuyen trang, chuyen miic, doi mm ni dung, phuang phap 
tuyên truyn v các nghj quyt cüa Dãng va kt qua trin khai thrc hin theo 
huóng thu&ng xuyên, lien tic; t' l s tin, bài... tuyên truyn v ni dung các 
nghj quyêt dam bào h?p  l' so vái két qua thirc hin các nghj quyêt và the 
nhiêm vu khác. 

+ Trên mgng Internet, mang xã hi 
P A A P A A 

Cac co quan, dan vl,  xa, phuong deu phai tao 'ap nhom zalo de trien 
khai nhim vi chInh trj, xây drng quy ch hoat dng cüa nhóm và duy trI 
hoat dung cüa nhóm dam báo chat chë, hiêu qua; dôi vâi thôn, to dânphô can 
phôi hçip tIch hçip nhim vi các dâu môi vào mt Nhóm chung dê môi h gia 
dInh du dugc tham gia nhóm, nm bat kjp thñ thông tin chi dao,  phán ánh, 
dê xuât giài pháp giài quyêt nhftng van dê phát sinh. 

P F A A A Cac phong, ban, doan the chinh tr! - xa h9l thanh pho duy tn hoat d9ng 
va nâng cao ch.t luvng  các fanpage, website; thixng xuyên däng tãi, chia sé, 

A A P A A A P A P A P bien tap  cac noi dung lien quan den to chuc thrc hiçn cac ngh quyet cua 
Dáng, két qua hoat  dng cüa dan vj và nhim vi.i khác. 

Ban Tuyên giáo Thành üy djnh k' tham muu t6 chic cuc thi trirc 
tuyên ye triên khai, thrc hin cac nghj quyt cüa Dãng trên mng Internet; 

P A P A F P A A A P A A cac cap uy, to chuc dang, doan the tuyen truyen, van  dçng canb9, dang vien 
và quân chñng nhan dan tIch ci.rc tham gia các cuc thi tim hiêu nghj quyêt, 
tao thành phong trào và duc duy tn thung xuyên trong toàn Dãng b. 

Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph& Dài Truyn thanh co sâ, 
Trang thông tin din tà thành ph, Fanpage và tài khoân mng xä hi cUa các 
don vj biên tap, däng tài, chia sé kjp thôi cac bài vit v cOng tác triên thai và 
ni dung tr9ng tam cüa nghj quyt mth ban hành; kt qua t chirc thirc hin cüa 
các cp, nh.t là cUa Dáng b thành ph và co s (trin van ban mat). 

Can b, dàng viên thuc Dâng b thành ph có trách nhim theo dOi, 
cap nhât, tixong tác va tIch cuc vi& bài, chia sé các bài vit cüa các trang, tài 
khoân mang  x h'i ciia nganh, dja phuang và cp trén; thuô'ng xuyën nm 
bat, hiêu rO các chñ truang, duô'ng li ciia Dãng, chInh sách, pháp lut cüa 
Nhà nuc, tInh hInh da phuong d có co s du tranh, phàn bác lai  các luan 
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diu sai trái, thñ djch, các thông tin trái chiêu ye các van dé lien quan. Day là 
mt trong nhUng nhim vii quy djnh trong dánh giá, xp loi can b, dáng 
viên; do dió, các cap üy, lãnh dio Ca quan, dan vj có trách nhim theo dOi, 
dánh giá thirc chap hành cUa can b, dãng viên thuc dan vj mInh quãn 1. 

+ Do'i vó'i hInh thi-c san khclu hóa, hogt dç5ng ngoQi khóa, các phong 
trào dii dua: Cp thành ph h.ng näm t chi'rc02 cuc thi vOi hInh thi'rc san 
khu hóa v trin khai cac nghj quyt cUa EDáng; dng thôi phát dng các 
phong trào thi dua gn vth nhiêm vi chInh trj cüa dja phixang, Ca quan, don 
vj; dua ni dung tuyên truyn phii hap các nghj quyt vao hot dng ngoai 
khoa trong cac Ca so giao diic nham giao diic, nang cao nhn thisc va y thuc 
ch.p hành chü truong cUa Bang, pháp lut cüa Nhà nuâc cho th h tré. 

+ Tuyên truyn c dng try'c quan. Chi dao,  kim duyt chat chë ye ni 
dung các pano, kh.0 hiêu, ap phich, bang zôn, xác djnh, l%ra chçn ni dung 
ngn gun, có tInh chin luçc hoc theo th?ñ dim gn vi hInh ánh và dja 
diem, th?ii gian tuyên truyn hop l. Di mth hInh thirc, phuong pháp, 4t 

A A I P A A 7 A hçu thi cong dam bao tinh my quan, hin dai,  hiçu qua, ben vung. 

2.3. V báo cáo viên, tuyên truyén viên 

- 100% báo cáo viên, tuyên truyn viên hang näm dugc bi dung, cp 
nht kin thirc mi v l lu.n chInh tn; duçc bi duoTig nghip vi và cung 
cp tài 1iu, djnh hung thông tin kjp thi; theo yêu c.0 thirc t së mi 
chuyen gia co nang hrc, kinh nghiçm giang dy m9t so chuyen de trong 

P P A A A A 

chuong trinh boi duo'ng hang nam cho bao cao vien, tuyen truyen vien. 

- Lira chçn, kiên toàn kjp thai darn bào hqp l vs lucing Báo cáo 
vien Thanh uy, tuyen truyen vien co so dap ung yeu cau, tieu chuan quy dnh 
va thirc hin nghiëm tiuic quy ch hot dng cüa tüng cp. Dixçc t chi.'rc bi 
duo'ng, cp nht kin thiurc mOi, tp hun nghip vii h.ng näm; diiçc cung cp 
tài lieu, tham gia các hi nghj báo cáo viên djnh k' va hi nghj tr1rc tuyên cUa 
Trung uong, dja phuong, don vj v ni dung lien quan dn quán trit, hçc t.p 
ngh quyet. To chuc h9i thi bao cao yien, tuyen truyen vien glol. 

- Thành üy, Bang üy ca si truc thuôc dinh k' t chi.urc so kt, tng kêt, 
dánh giá kt qua, vai trô cüa cong tác tuyên truyn ming, hot dng cüa di 
ngü bao cáo viên, tuyên truyn viên d có ch d khen thuâng kjp thôi; kiên 
quyêt dua ra khôi danh sách nhcng báo cáo viên không hoàn thành nhim vii. 

2.4. V co' sà vat chát, kinh phi t chirc hQc tap,  quán trit, tuyên truyéfl 
nghj quyê't 

A I P A I A A A A 7 A Cap uy, chinh quyen tang cuong dau tu xay drng, nang cap co so' v.t 
chat, trang thiêt bj, bô trI kinh phi hap l cho cong tác tuyên truyn. 
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- Du tu tiTr ngân sách nhã nixó'c, huy dng ngun xã hi hóa dé xây mOi, 
mO rng, sra chüa các nhà vn hóa xa, phu&ng, thôn, t dan phô; hOi  tnx?mg các 
cu quan, dcm vj, Trung tarn chInh frj thãnh phô; ru tiên dâu tu mua sam trang 
thit bj d ma ring, nâng cao chit lucmg hçc tp trirc tuyn. 

- D.0 Pr mai, nâng cp, süa chUa h thng trang thit bj phic vii hoat 
dng phát thanh, truyn thanh cüa Trung tam Truyn thông và Van hóa thành 
phô va Dài Truyên thanh Co si. 

- B trI kinh phI trong dir toán hang näm d t chüc các cuOc  thi, diên 
dan, xay dirng cac phong sir, tuyen truyen trirc quan... 

3. Nâng cao cht hrçrng xây dng k hoch, chtroiig trinh hành 
dng thc hin nghj quyêt 

- 1 00% cp Uy, t chirc Dáng thc hin kjp thñ va có sir di mcii trong 
xây drng k hoach  h9c tip, trin khai nghj cac quyt; chuong trInh hành 
dçng thrc hiçn ngh quyet cua Dang va che dç thong tin, bao cao, barn sat chi 
dao cüa cap trên. 

- NhQen thi'rc diiing dn trn quan trQng cüa vic ban hành chuong trInh 
hành dng; dánh giá dñng tInh hInh và nguyen nhân, barn sat nhUng quan 
dim, tu tuâng chi dao  nêu trong nghj quyt d xác djnh miic tiêu, nhirn vi, 
giâi pháp, ngun lirc thirc hin theo huóng: Ngn gun, thit thirc, sat hcrp vâi 
chirc näng, nhim vi cña c.p Uy va thrc tin cüa trng dja phucing, dun vj, bão 
dam có tInh khã thi cao; rO vic, rO thôi gian, phuong pháp và ngithi phii trách. 

- Qua trmnh t chirc thrc hin phãi có sir phân cong trách nhim länh 
dao, chi do Va quy djnh thi gian thirc hin cci th cUa cp üy, các nganh; kjp 
thcn ra soat, dieu chinh, bo sung cho phu hgp. 

, •7 S 

4. Cong tác kiêm tra, giám sat, scr kêt, tong kêt các nghj quyêt cüa Bang 
.7 , S S 

- Thành .üy djnh k' to chüc so kêt các nghj quyêt chuyên dO, bô trI hçip 
1s cuOc  kim tra, giám sat vvic thrc 1iin nghj quyt trong chuong trInh 
kiem tra, glam sat hang nam cua Ban Chap hanh Dang b9 thanh pho va ke 
hoach näm cüa các Co quan tham rnuu, giüp vic Thành üy theo chüc näng, 
nhim vi. Tang ci.thng chi dao,  huâng dn, kim tra, giám sat, rUt kinh 
nghim vic t chiIrc quán trit, hçc tp và xây drng k hoach, chuong trInh 
hành ding, cong tác trin khai t chUc thirc hin các nghj quy& cUa Dàng di 
v&i cp Uy true thuOc. Các c4p Uy so s, th chic Dãng tr1rc thuc dua phü 
hçp si cuc kim tra, giám sat vic t chirc thrc hin nghj quyt cUa Dãng 
vào chucing trInh kim tra, giám sat toàn khóa va hang näm cUa cp Uy. 
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- Thành üy, cp ñy co' s thirc hin nghiêm tUe vic so' kt, tOng kêt các 
nghj quyt cUa Dáng gn vsi biu duong, khen th.thng, nhân rng cac mO 
hinh, then hinh tien tien tieu bieu trong h9e tap, quan triçt, thrc hin eac ngh 
quyt cUa Dáng. 

IV. TO CHIC THIIC HhIN 

1. Các chi, dràng b trirc thuc t chUc quán trit, xây dirng chucing 
trInh hành dtng xáe djnh rö nhim vi, giài pháp và phân cong c'i the và 
thixng xuyên kim tra, don dc vic trin khai thrc hin Nghj quyt. 

2. UBND thành ph cii th hóa cac miic tiêu, nhim v'i d t chic thirc 
hiçn diong b9, thiet thirc, hiçu qua Ngh quyet nay; chi dao  cac phong, ban, 
dcn vj trijc thuc chU trI, phi hGp tham mu'u, trin khai thrc hin phU hcip 
dôi vó!i  tüng nghj quyêt cUa Dáng theo quy dijnh. 

3. Ban Tuyên giáo Thành Uy tharn muu chi dao,  hung din, don dc 
cac chi, dang b9 to chuc quan triçt, tuyen truyen, trien khai thrc hiçn Ngh 
quyt. Tham muu, t chUe 1cim tra, giám sat, nm tInh hInh vic thirc hin 
Nghj quyêt cUa các tO chUc Dãng triic thuc; tham muu so' kt djnh k' và 
tong kOt Nghj quyêt vào näm 2025. 

4. Các co' quan tham muu, giUp vic Thành Uy theo chuxc näng, nhim 
vi, phi hap tham muu kim tra, giám sat, so' kt, tng kt vic thirc hin 
Nghj quyt. Phát hin, xi'r 1 kjp th?i nhung vi pham trong trong qua trInh 
thirc hin Nghj quyt. 

0 F' F 

5. M,ttr,n To quôc va cac to chUc chInh trj - xã hi thành phô can cU 
Nghi quyêt to chirc hgc t,p, tuyOn truyên, phô biOn Nghj quyêt den doàn viên, 
hi vien và các t.ng ló'p nhân dan.!. 

Noinhãn: 
- Thuè'ng trirc Tinhüy, 
-BanTuyêngiáoTlnhüy, 
- Các dông chI Thnhüy viên, 
- Các phOng, ban, co quan, doân th thành pM, 
- Các chi, dàng Co SÔ 

- Lini BTG, VT/TU. 
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