
DANG BO TINH BAC NINH BANG CONG SAN VIT NAM  
BANG UY KHOI CAC C QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH Bác Ninh, ngày 1 tháng 10 nám 2022 
* 

S 1! -HD/DUK 

HU%NG DAN 
Dánh giá cht Iirqng cong tác 

trin khai, thyc hin các chi thi, ngh quyt cüa Bang 
trong Bang b Khi các Co quan và Doanh nghip tinh Bãc Ninh 

Thrc hin Nghj quyt so 21 -NQ/TW, ngày 16/6/2022 cüa Ban Chap hành 
Trung uong Dãng khoá XIII "Vi tang czthng clng cc xáy dtrng td chüv cc' sá dáng 
và náng cao chat luring dç51 ngü dáng viên trong giai doan mó'i ";. Ban Thu?ng vu 
Dáng üy Khi các Ca quan và Doanh nghip tinh ban hành huing dn vic dánh giá 
chat hrçmg cong tác trin khai, thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa Dãng trong Dãng 
b Khi các Ca quan và Doanh nghip tinh nhu sau: 

I. MtJC BICH, YEU CAU 

1. Nâng cao vai tró trách nhim cüa bI thu và các cp u dãng trong cong tác 
lãnh do, chi dto hçc tap,  quán trit vâ triên khai thirc hin các chi thj, ngh quyt cüa 
Dâng. 

2. Dam bão sir thng nht trong toân Dáng b Khi các Ca quan và Doanh 
nghip tinh v quy trInh triên khai, các tiêu chI giám sat, kim tra, dánh giá và xp 
1oü chit lisçmg cOng tác quán trit, triên khai các chi thj, nghj quyt cüa Dang theo 
trinh tir chung gop phn nâng cao cht hrçmg h9c tap, quán trit và t chüc thuc hiên 
các chi thj, nghj quyt cüa Dâng. 

3. NhAm dánh giá dung thirc chit các chi b, dãng b Ca sâ trong cong tác t 
chüc bce tap, quán trit và triên khai nghj quyêt, chi thj cüa Dáng, gop phn tang 
cuing cUng c6, xây dijng to chüc co sâ dãng vâ nâng cao chit luqng di ngü dãng 
viên ti Dáng b Khôi các Ca quan va Doanh nghip tinh trong giai doin tori. 

II. QUY TRINH TRIEN KIIAI CHI TH!, NGH! QUYET 

Bu*c 1: Cong tác chun bj hi ngh h9c tip, quail trit 

Cp u ca s& can ci:r sii chi do cCia cap ñy cp trên; xác djnh tm quan trçng, 
ni dung can triên khai a cap mInh dê xây dirng h thong các van ban lãnh dao, chi 
do, phU hqp, bao gm: 

1. K hoch t chi'rc hçc tap: thông nhAt hInh thuc t chrc, ni dung chInh hi 
nghj, thành phn, thai gian, dja diem, phân cOng báo cáo viên trin khai. Phân cong 
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dcn vi soin tháo k ho.ch, chun bj tài 1iu nghién ciru, h9c tp vã các trang thit bi 
c&n thit d t chirc hçc tp dt kt qua tk 

2. Ké hoach  to chirc thirc hin nghj quyét hoc chuang trInh hành dng ('theo 
chi dgo cza c4r,  zy cá'p trên): thng tht nhQng ni dung ca bàn cn di.ra vào k 
hoach thirc hin ngh quyêt. Phân cong dan vj chü trI và các dan vj trirc tip phi hqp 
trong soan thão ni dung Ké hoach, to chirc thirc hin và báo cáo sci, tng kk 

3. Thai gian cp üy thông qua các van bàn dir tháo. 

Btrc 2: To chfrc hi nghj hçc tip, quán trit 

1. Hi nghj h9c tsp, quán trit chi thj, nghj quyt phái dam bão dung, dU nôi 
dung, thành phn, thai gian theo chi dao  cüa cap u' cp trên và k hoach cüa &m vi. 
Tang cuang cong tác quãn 1, nám quân so, giám sat vic nghiên cfru, h9c tap nghi 
quyt cüa can b, dáng viên, qun chüng. 

2. Chuang trInh hi nghj hçc tip,  quán trit nghj quyt gm: 

+ On djnh to chic, tuyên bô I' do, giOi thiu thành phn dir hi nghj; 

+ Báo cáo viên truyn dat  nghj quyt; 

+ Dir tháo chrang trInh hành dng hoc k hoach  thirc hin nghi quyt; 

+ Tháo 1un, lien h thirc tin tai  cci quan, dan vj, doanh nghip; gop cho bàn dir 
thão chixang trInh hành dng hoc ké hoach  thirc hin nghj quyt c.p u dâ chu.n bi. 

+ Biêu quyêt thông qua ban hành chi..rang trInh hành dng hoc k hoach thrc 
hin nghj quyt; 

+ K& 1un, tong kt hOi  nghj. 

Bucrc 3: Sau hi ngh h9c tp, quán trit 

1. Trên co sâ các kiên thâo 1un, gop cho bàn dr tháo chi.rang trInh hành 
dng hoc k hoach thirc hin nghj quyêt và kin két 1un cüa chü trI hi nghj, các 
tp th& cá nhân duvc  phân cong d%r tháo chinh sàa b sung, hoàn thin; cp u' k 

ban hành và chi dao  tO chüc thuc hiên. 

2. Chi dao  can b, dãng viôn viêt thu hoach cá nhân theo chi dao cüa cp üy 
cp trên, hoc theo yéu cu thirc tin tai  dan vj. 

3. Báo cáo kt qua h9c tip, quán trit, triên khai và vic ban hành chi.rcing trInh 
hành dng hoc ké hoach thirc hin nghj quyOt vói cap uS' c.p trên theo quy djnh. 

Birvc 4: Cong tác so', tong kt chi thj, ngh quyt cüa Dãng 

Khi c.p u5' cp trên có van bàn chi dao  tin hành so, tng kt chi thj, nghi 
quyt cüa Dáng yêu câu tO chüc ca sa dáng tiên hành trin khai xây dung k hoch 

so, tng k& và báo cáo két qua thirc hin chi thj, nghj quyt theo sr chi do cüa cp trên. 
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III. TIEU CIII DANH GIA 

1. Di vó'i các chi th, ngh quyt to chile hi nghj theo hInh thirc tp trung 

Trên c so quy trmnh to chrc hti nghj quán trit, triên khai chi thj, nghj quyt 
yea cu các t chrc Dâng phãi ban hãnh và th hin vic trin khai, thirc hin trên các 
1oti van ban sau: 

1.1. Do'i vái chi b3: 

1.1.1. S ghi nghj quy& cuc hçp cüa d.p u' (phn ghi tai  s nghj quy& th 
hin: Cong tác chuá'n bj cza câ'p u trwác khi to' chtc hi nghj quán trit) 

1.1.2. K hoch th chirc trin khai quán trit chi thj, nghj quyt cüa chi b (né'u co). 

1.1.3. Danh sách can b, dáng viên tham gia hçc tip, quán trit chi thj, nghi quyk 

1.1.4. K ho.ch hoc chixong trInh hành dng thrc hin (nu co). 

1.1.5. So ghi nghj quyt cüa chi b hi nghj trin khai, quán trit chi thj, nghj 
quyt (phn ghi tti s nghj quyt phãi th hin các ni dung sau: th&i gian, ia dim, 
thànhpho'n, nç5i dung, diên bié'n hi nghj, kAt lun cüa chj toa). 

1.1.6. Van ban báo cáo kêt qua vic trin khai cüa chi bô vOi cp u' cp trên 
theo quy djnh (trong van ban the hin: cOng tác lânh dqo, chi dgo ca c4p u hInh 
t/ilec tO' chic hi nghj; n(5i dung truyn dgt; báo cáo viên truyn dgt; so' lup'ng cOn bó, 
dOng viên duQ'c quán triçt, hQc tap; . thc hQc tp cza cOn bó, dOng vien). 

1.1.7. S ghi biên bàn cuc h 9 p cüa cp u' v so, tng k& chi thj, nghi quyt 
theo huOng dn cüa cap u' cap trên (phân ghi ti s nghj quyt phài th hiên noi 
dung: Cong tác chuán bj vic so', to'ng két chi thj, nghj quyt, phOn cong cá nhán cu 
th chudn bj cOc nç5i dung, th&i gian hoàn thành). 

1.1.8. So ghi nghj quyêt cüa chi b tai  hi nghj so, tng kt chi thj, nghj quyt 
(phn ghi tai  s nghj quyt phâi th hin các ni dung sau: thai gian, dja die2m, thành 
pho'n, nç51 dung, diln biê'n hi nghj, kJt lugn cüa chz toa). 

1.1.9. Báo cáo so, tong két chi thj, nghj quy& ct'ia chi b theo huOng dn cüa 
cap u' cap trên. 

1.2. Diii vO'i Thing b3: 

1.2.1. SO ghi nghj quyêt cuc hçp cüa Dãng u' (trong s ghi nghj quyt phài 
th hin ni dung: COng tOc chudn bj cia cá'p u trithc khi to' chic hçi nghi). 

1.2.2. Ké hoch tO chOc hçc tap,  quán trit cüa Dâng u' (trong k hoach yêu 
cu phâi th hin day dü các ni dung sau: myc dIch, yêu co'u, ni dung, thai gian, 
thànhphdn, báo cáo viên, tài lieu hQc tap,...). 

1.2.3. Danh sách can b, dãng viên tham gia h9c tap, quán trit chi thj, nghj quyêt. 
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1.2.4. K& hoach hoc chuo!ng trmnh hãnh dng thirc hiên (nu co). 

1.2.5. S ghi biên ban cüa Dãng üy v hi nghj trin khai, quán triêt clii thj, 
nghj quyt (phn ghi tai st nghj quyt phái th hin các ni dung sau: thai gian, dia 
diJm, thành phcn, ni dung, diln biln h5i nghj, kAt luan cza chi tog). 

1.2.6. Van bàn báo cáo kt qua vic trin khai cüa Dàng uy co si vói cp u' cp 
trên theo quy djnh (trong van bàn the hin: cong tác lãnh dgo, chi dgo cia c4i uj"; hlnh 
thzk td ch&c hl nghj; nç51 dung truyn dgt; báo cáo viên truyn dgt; so luvng can bó, 
dáng viên dw'c quán trit, hQc tap; thic hQc tap cia can bó, ddng vien). 

1.2.7. Van bàn chi dio cüa Dãng u' v vic so, tng kt chi thj, nghi quyk 

1.2.8. S ghi nghj quyt cüa Dãng üy ti hi nghj so, tng kt chi thj, nghi 
quyt (phân ghi tai so nghj quyét phái th hin các ni dung sau: thai gian, dia dié'm, 
thành phn, n3i dung, diln biê'n hç3i nghj, kAt luán cüa chi toa). 

1.2.9. Báo cáo so, tOng kêt chi thj, nghj quyt cüa Dãng üy theo hi.ràng dncüa 
cap u' cap trén. 

2. D1 vói các chi thj, ngh quyt to chuc hi nghj theo hInh thirc không tp trung 

Các cp u co sâ can cü vào tInh hInh ci th có th trin khai chi thj, nghj 
quyt trong các cuc hp chi b, co quan, doàn th; trong do phân cong báo cáo vien 
tuyên truyn ti cuc h9p, thi.r k ghi vào s nghj quyt cüa chi b. 

iv. XEP LOAI CHAT LuqNG 

Can dr vào tiêu chI dánh giá trên, các doàn kim tra, giám sat, dánh giá cht 
luqng trin khai chi thj, nghj quyt cüa các co sâ dáng theo các mirc sau: 

A • A 1. Xep ioii tot: 

- Trin khai chi thj, nghj quyt dam bão quy trInh, ban hành d.y dU cac loai van 
bàn, dam bâo 100%. 

- T 1 can b, dâng viên, qun chüng tham gia hçc tp/s triêu tap trén 95% 
A . 2. Xep Ioi Kha: 

- Trin khai chi thj, nghj quyt dam bão quy trinh, ban hành các 1oii van bàn con 
thiu, chua dy dü (s van bàn thiu không qua 10%) 

- T' 1 can b, dãng viên, qun chOng tham gia h9c tp/s triu tp dam báo tü 85-94%. 

3. Xp 1oii Trung bInh: 

- Trin khai chi thj, nghj quyt dam báo quy trInh, ban hành các loai van bàn cOn 
thiu, chua dy dO (s van bàn thiu không qua 20%) 

- T 1 can b, dàng vién, qun chOng tham gia hoc tp/s triu tp dam bào tir 70-85% 
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4. Xep 1oi Yeu: 

Khi chi.ra dam báo các yêu cu và tiêu chI cüa Ioi Trung bInh. 

V. TO CHI5C THVC HIN 

1. Di vói các chi, dãng b cr s& 

Trén Ca sà Hu&ng dan nay, khi trin khai nghj quyt, chi thj phâi thirc hin quy 
trInh trên và ban hành các van ban theo quy djnh lam co sâ tij dánh giá cht hrcjng 
trin khai chi thj, nghj quy& cüa Dãng & cp mmnh và báo cáo các doàn giám sat, 
kim tra cüa cp u' cap trên. Hang näm tién hành kim tra, giám sat vic hoc tap, 
quán trit và trin khai thixc hin các chi thj, nghj quyt cüa Dâng. 

2. Oi vó'i Bang u' Khi các Co quan và Doanh nghip tinh 

- Giao cho Ban Tuyên giáo chCi tn, phi hcip vOi cac ban tham muu giüp vic, 
hang näm tham mixu cho Ban Thithng vi Dáng u xây drng k hoach kim tra, giám 
sat viéc trin khai, quán trit chi thj, nghj quyt ti các t ch(rc dãng trirc thuôc theo 
các tiêu chI trên. Diia các tiêu chI dánh giá trén dé xêp 1oui chat hiçing trin khai chi 
thj, nghj quyt t?i  các t chirc co sâ dãng, phiic vii cong tác dánh giá chit hrcmg t 
chirc Ca sâ dãng hang nàm. 

- Các dng chI üy viên Ban Chip hãnh Dáng b, !ânh do, chuyên vien cac ban 
tham mini giüp vic cüa Dáng üy Khi dOn déc, giám sat các chi bô, dâng bô Co si 
duqc phân cong phi trách t chüc hc tip, quán trit vâ trin khai thrc hiên các chi 
thj, nghj quyt theo k hoach và quy trInh trên. 

Trong qua trInh to chtrc thirc hin Hrnng dn, nu có ni dung nào chixa phü hop, 
d nghi cp u Co sâ báo cáo Ban Thithng vi Dáng u' KhOi các Co quan và Doaith 
nghip tinh (qua Ban Tuyên giáo Dáng üy KMi) dé kp th&i xem xét, diu chinh. 

Hithng dn nay duqc phô bin dn các chib d thirc hiên. 

Nai nhân:  
- Thithng true Tinh ui', 
- Ban Tuyên giáo Tinh us', 
- DIc VU Minh Hiêu, UVBTV, Truing Ban 
Ni chInh Tinh Uy,(ohy trách DBK) 
- Các Ban XDD, VP, DTN, CCB, (t/h) 
- Các dIe BCH Dãng b Khôi, 
- Các chi, dáng bO Co si, (t/h) 
- Luu VP, BTG. 

Büi Hoàng Mai 
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