
TINH UY LAO CA! BANG CONG SAN VIT NAM 

sA -CTr/TU
Lao cai, ngày 4tháng 10 nàm 2022 

CHU'aNG TR!NH 
hãnh chng thrc hin Nghj quyt s 21-NQ/TW, 

ngãy 16/6/2022 ella Ban Chap hành Trung trong Bang ye tang cirô'ng 
cling cô, xây dirng to chtrc co' s& dãng và nâng cao chat Itrç'ng 

di ngll däng viên trong giai doin mói 

Thirc hin Nghj quyt s 21 -NQ/TW, ngày 16/6/2022 cüa Ban Chip 
hành Trung ucing ye tang cung dllng cô, xây dung to chirc co sO' dáng và 
nâng cao chat lucxng di ngü dâng viên trong giai doan mói (sau day gi là 
Nghj quyet), Tinh üy Lao Cai ban hành Chuang trInh hành dng thirc hin 
Nghj quyêt nhu sau: 

I. T!NH HINH 

Trong nhttng näm qua, cong tác xây dirng t chirc co sO' dãng và di 
ngU dãng viên trong toàn Dáng b dã có nhiêu dôi mâi. To chirc Ca sO' 
dáng duqc kin toàn phü hç'p vOi vic sap xêp tO chirc b may dlla h thng 
chInh trj, báo dam sir lãnh dao  toàn din cña Dãng O' co sO'. Nang 1irc lãnh 
dao và sirc chiên dâu cüa tO chirc co sO' dàng ducic nâng len. Cong tác quy 
hoach, dào tao,  bôi duo'ng di ngli cp u viên, bi thu cap u' ca sO' duçc 
quan tam. Chat !i.rgng sinh hoat chi b, sinh hot cap fiy có chuyên bin 
tIch circ. Hâu hét dãng viên duçic phân cong nhim vii; cOng tác quãn 1 
dáng viên chat chê han. Phát triên dãng viên duqc chü tr9ng, dat  két qua 
cao, trInh d hpc van, chuyên mOn, 1' 1un chInh trj duçxc nâng cao han, so 
1ung tang mnh. Dánh giá, xêp l°ai  to chirc dãng và dang viên duçic tiên 
hành nên nép; khen thuO'ng tO chirc dàng, dâng viên thrçic thirc hin kjp 
thO'i, chat chë, dung dôi tu'gng. Các kêt qua trên dä gop phân xâydçrng 
Dáng bt tinh trong sach,  v&ng mnh, thc hin thãng lçii Nghj quyêt Dai 
hi Dáng toàn quOc, Nghj quyêt Dai  hi Dáng b tinh, dua tinh Lao Cai dat 
dugc nhü'ng thành tuu virot bâc, toàn diên trên các 1Tnh virc, trO' thành tinh 
phát trin cUa khu vrc Trung du và Mien nüi phIa Bäc, 

Tuy nhien, ben canh  nhUng kt qua dat  duac, näng lirc lãnh dao  và 
sO'c chin d.0 cüa mt sO tO chlic ca sO' dãng cOn yêu, phu'ang thtrc lãnh 
dao, iê lôi lam vic, ni dung, chê d sinh hoat chm dôi mói. Tir phé 
bInh và phê bInh trong sinh hoat chi b, cap lly O' mt so nai chua cao. 
Viêc tO chrc sinh hoat dinh kS' tai noi cu trU O' môt sO chi b cOn hInh 
thO'c; thli'c trách nhim dlla mt sO dãng viên dang cOng tác chu'a tIch 
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circ, gixcing mâu trong giQ môi lien h vOi to chirc dàng và nhân dan nai 
Cu trü. Phát trién tO chirc dâng, kêt n?P  dáng viên trong các doanh nghip 
ngoài khu vrc nhà nuàc, & nông thôn, biên giâi, vüng dan tc thiu s và 
ngu'?icó ton giáo con g.p khó khan; chit lu'crng dãng viên mâi kt nap & 
mt sO noi cOn chu'a cao. Mt so dàng viên không thrc hin nghiêm vic 
giQ rnoi lien h vâi chi b khi di lam an xa; không báo cáo cap u' có thâm 
quyên khi tham gia ton giáo. COng tác kiêm tra, giám sat cüa mt s chi 
b, clang b co s& chixa this&ng xuyên, ch.t luçrng thp, không kjp th&i 
phát hin nhUng vi pham cüa clang viên dé có htró'ng giáo dic dáng viên. 

Nguyen nhan là do: Mt s cp üy chua coi tr9ng, thirc hin tOt cOng 
tác xây dirng tO chi'rc clang, dáng viên, chua lam tot cong tác giáo dyc chInh 
trj, tu tuâng. Nãng 1irc, trInh d cüa mt sO cap üy viên, bI thu cap üy, chi 
b chua clap 1rng yêu câu nhim v11. Cong tác dánh giá, xêp loai chat h.rng 
tO chirc Ca s& clang, clang viên & mt so noi cOn biêu hin né nang, hInh 
thüc, nng ye thành tIch. Cong tác phát triên clang viên & mt so nai chisa 
quan tam sâu den vic giáo diic l tu&ng cách mng dng caphân dâu vào 
Dáng và rèn luyn, thu thách dôi vâi quân chüng phân dâu vào Dàng; 
nhiêu quân chñng di lam an xa, nai lam vic không on djnh. COng tác kiêm 
tra, giám sat cüa mt so cap üy, ngu&i drng dâu chtra du'qc coi trQng, thiêu 
quyt lit, thu&ng xuyên; chua thirc hin tot cong tác quàn 1, kiêm tra, 
giám sat clang viên. Chu'a xfr 1 kjp th&i các tru&ng hcip clang viên không 
chp hành ch dt sinh hoat, clang viên có biêu hin suy thoái tix tu&ng 
chInh trj dao  dirc, Ii sang, "t11 din bin", "t1r chuyên hóa". 

II. MJC TIEU 

1. Mijc tiêu ting quát 

Tao s chuyn biên manh  me trong vic nang cao näng hjc lãnh do, 
strc chin du cCia tt chirc Co s& clang và chat 1ung di ngU dáng viên, 
gop phân xây dirng, chinh don Dáng và h thông chinh trj & ca s& trong 
sach, vüng mnh, tang cuàng nim tin cUa nhân dan dOi v&i Dãng; xây 
dmg di ngU c.p u' viên, nhât là bI thu cap u dü phâm chat, näng hrc, 
uy tin lãnh dao  th chirc thirc hin cO hiu qua nhim v11 chInh trj cüa to 
chirc cci sâ clang; nâng cao chat Iuçing phát triên clang viên clap rng yeu 
cu nhim vii trong giai doan m&i. 

2. Mçic tiêu cy the 
2.1. Hang näm có trén 90% to chuc co s& Dáng, clang viên duc dánh 

giá, xp loai  tr hoàn thành tt nhim vii tr& len. Duy trI và phát triën chi b 
& các thOn, bàn vüng dng bào dan tc thiêu sO và mien nüi. Thu&ng xuyên 
giáo dc chinh trj tu tithng, nâng cao dao  due each mng cho cli ngQ can 
b, clang viën và the h tré. 
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2.2. Phn du ti 1 kt np clang viên mói hng näm: Giai doan 2020 - 
2025 dat  4% tong so clang viên trâ len; giai doan 2025 -2030 tü 3% dn 4% 
tong so clang viên. 

III. NHIIM VJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Quán trit, trin khai th1rc hin Nghj quyt, Chuo'ng trInh hành 
dng thirc hin Nghj quyêt den toàn the can b, clang viên và Nhân dan 
(thztàng xuyen). 

2. Nâng cao nh.n thirc cUa các cp üy, to chirc clang, clang viên, nht 
là ngLri dirng dâu ye cong tác cüng cô, xây dirng to chüc ca sâ clang và 
nâng cao chat hxçing dOi  ngU clang viên trong giai doan mcii. Các cap uS', to 
chircdàng ban hành kê hoach thc hin Chucing trmnh hành dng cüa Tinh 
üy gän vâi thirc hin các nghj quyêt, kêt 1un, chi th, quy dnh cüa Trung 
hang, cüa Tinh Uy ye cOng tác xây di,mg, chinh don Dãng và h thông 
chInh trj, gän vói dâu tranh phông, chông tham nhUng, tiêu circ, nhirng biêu 
hin "tr din biên't, "tr chuyên hoá" trong ni b. 

3. Cüng cô, nâng cao náng Irc Iãnh do, sfrc chiên dâu cüa to chfrc 
cors&dàng 

3.1. Cüng c& kin toàn, thành 1p mdi, sp xp lai các t chi'rc ca s 
clang theo clang quy drjnh cüa Ban BI thu ye chac nãng, nhim vii các loai 
hinh to chac co s clang và phi hqp vài vic dOi mói, sap xêp to chirc b 
may cüa h thông chInh trj. 

(1) Di v&i td chi'cc dáng trcc thuc dáng iy xã, phzt&ng, thj trdn: Rà 
soát, sira dôi, bô sung quy ché lam vic, bâo dam thirc hin clang chrc 
näng, nhim vi cüa tüng loai hlnh chi bc. Phát huy vai trO cüa clang viên 
clang cOng tác & xã, phixông, thj trân trong sinh hot chi b khu dan cu. 
Hoàn thành vic thành 1p chi b quân sir xã trong närn 2023 theo hithng 
dn cfia Trung uang. Cüng cô, xây dirng và nâng cao chat lirçmg hoat dng 
cña chi b5 Cong an, Quân sir xä, phiRng, thj trân. 

(2) Di v&i tc chz'c dáng a các cc' quan hành chIn/i, doii vi sc nghip. 
Tiêp t1ic rà soát, sp xp cci cu lai các chi, clang b bâo clam si lãnh clao 
toàn din cüa t chac Ca sâ clang trong thirc hin nhim yu chinh trj, quan 
iS', phân cOng nhim vii clang yjén, kim tra, giám sat, kS'  lut clang; cong 
tác can b, cong tác báo v chInh trj ni b và länh dao các tO chac chInh 
trj - xã hi. 

(3,) Ddi vái td chi'tc dáng trong các log! hInhdoanh nghip: Da dng 
hóa cOng tác tuyên truyën, 4n dng ye sir can thiêt phãi thành 1p tO chirc 
clang, phát trin clang trong các doanh nghip; chü S' yjêc tuyên truyên clé 
chü doanh nghip hiu dung, day dü yj trI, yai trô, cht'rc näng, nhiêm yu 
cua t chuic clang, các to chuc chInh trj - xã hi tang ciRing näng Irc lAnh 
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dao ci1a Dâng & cci s&, báo darn phü hcip thc tin cüa tirng dãng b, dja 
phirang, dan vj. T.p trung cüng cô, kin toàn, nâng cao chat luçing hoat 
dng cüa các dáng b, chi b trong các doanh nghip ngoài k.hu virc nhà 
nuOc, chü tr9ng xây dirng di ngü cap üy viên, nhât là bI thu chi b Va 
dãng viên trong doanh nghip, dôi mói và nâng cao chat luçing sinh hoat 
cap üy, sinh ho?t chi b theo hu&ng thiêt thurc dung quy djnh và phü hçTp 
v&i diêu kin thirc té cUa doanh nghip, coi trQng xây dirng và thiic hin 
quy chê lam vic, quy djnh rO môi quan h giUa cp ày vOi hi dông quàn 
trj, ban giám doe và the tO chtrc chinh trj - xã hi trong doanh nghip. 

(4) Dó'i v&i ca'c t chic dáng trong h!c  lucing vu trang: Tip tuic tang 
cu&ng kS'  cuang, k' lu.t, lam tOt eôngtác giáo diic chInh trj tus tu&ng, nâng 
cao tinh than cánh giác, san sang chiên dâu, hoàn thành tot các nhim vij 
duçic giao. 

3.2. Xây dirng t chirc ca s& dâng và di ngQ dáng viên phài gãn vó'i 
xay drng, cüng cô h thông chInh trj & ca sO', nhât là nhu'ng dja bàn vüng 
khó khän, biên giâi. Nghiên ciru thành Ip dàng b ca sO' tai  các khu cong 
nghip, khu ché xuât, c11m cOng nghip & nai cO dü diêu kin. Tiêp tiic day 
manh xây drng, phát triên to chirc ca sO' dàng trong doanh nghip sau cO 
phn hóa, doanh nghip ngoài khu vurc nhà nuâc, nhât là trong doanh 
nghip có von dâu tu nix&c ngoài, doanh nghip ttr nhân, dan vj sir nghip 
ngoài cOng l.p. Triên khai thirc hin mO hInh "chi b bôn tot", "dàng b co 
sO' bn tat". Xây d%rng và nhân rng chi b kiêu mâu, chi b sinh hoat 
dim, mO hInh nghip vii cOng tác Dãng trong toàn dàng b. 

3.3. Rà soát, hoàn chinh các quy djnh v cliirc nãng, nhim vui và mi 
quan h cOng tác cüa chi b trirc thuc dáng üy ca sO'. Xây dirng, ban hành 
Quy chê lam vic mu cüa cap u' ca SO'; quy chê phôi hçip mâu giU'a cap 
u vOi chfi doanh nghip tu nhan. 

3.4. Dánh giá, xp loai  t chuc dãng, dáng viên, theo huâng khc phiic 
trit dê tInh trng nO nang, né tránh trong Cong tác dánh giá, phân loai. Kjp 
th&i biOu duang, khen thu&ng tO chuc dàng, dàng viOn có thành tIch xuât 
SC, nôi trti trong xây drng và báo v To quôc, chü tr9ng to churc dàng, 
dáng viên trirc flOp lao dng, san xuât, kinh doanh ho.c & dja bàn biên giâi, 
yang có diêu kin kinh tO - xã hti d.c bit khó khãn. 

3.5. Di mâi phuang thirc länh dao  cüa Dãng, tr9ng tam là nâng cao 
chat Iugng th eh hóa, ci the hOa chU tru'ang, nghj quyOt cUa Dãng; ban 
hành the van bàn chi do, to chtrc thrc hin có hiu qua các nghj quyOt cüa 
cp ày phü hçip vOi thrc tin, cO tInh khã thi theo chi dao  càa Trung ucing. 

3.6. Nâng cao chit lu'çmg sinh hoat chi b, sinh hoat chuyên d. Ni 
dung sinh hot chi b phái gn vài thujc hin các nghj quyOt, kOt 1u.n cüa 
Trung uong vO xây drng, chinh dOn Dàng và h thông chInh trj; h9c tp Va 
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lam theo tu tuông, dao  dirc, phong cách H Chi MinE; trách nhim nêu 
guong cüa can b, dáng viên; kiên quyêt ngän chn, day lüi suy thoái ye tir 
ti.r&ng chInh trj, dao  dirc, lôi song, biêu hin "tr din biên", "tir chuyn 
hoá"; kjp thai phát hin, dâu tranh phông, chông tharn nhüng, tiêu circ 
ngay ti.'r chi b. Th?c hin nghiêm quy djnh ye phân cong cap üy viên các 
cap theo dOi, phu trách co sâ nãm bat tInh hInh to chirc co sâ dàng, chi b 
trirc thuc dàng üy Ca sâ, dâng viên theo dOi, phii trách nàm h gia dlnh; 
can b các co quan chuyên trách tham mtru, giüp vic cUa cap ñy dir sinh 
hoat cap üy, chi b. Thirc hin tot các ni dung chi dto cüa Tinh üy v 
nâng cao näng lirc lãnh dio, sirc chiên dâu cüa tO chüc dáng và chat lucing 
di ngü dlàng viên trên dja bàn tinh Lao Cai. 

3.7. Chi dao  thijc hin dào tao,  bi duOng nâng cao trInh d, bàn lTnh 
chInh trj, nàng l%rc lãnh dao,  k5 näng và nghip vi.i cOng tác dáng cho di 
ngü cap u' viên Co s&, nhât là bi thu cap us'. Quan tam xây dçrng di ngü 
can b Mt trn To quôc Vit Nam, tO chirc chInh trj - xä hi, tao  ngun 
can b cho cap üy ca s. Kjp thi kin toàn cap üy, bI thu cap üy Co s; 
quan tam la ch9n dàng viên có uy tin, nãng lçrc dé lam bI thu chi b thôn 
bàn, to dan phô, trong do uu tiên dâng viên là ciru chiên binh, ciru quân 
nhân, can b lam cong tác xã hi... 

3.8. Thirc hin chü truong bI thu c.p u dng thii là chü tjch hi dng 
nhân dan; bI thu cap u dOng thii là chü tjch u ban nhân dan & nhtthg noi 
cO diêu kin; bI thu chi b dông th&i là tru&ng thôn bàn, tO dan phôhoc 
tru&ng ban Cong tác mt trn & nhng noi có dü diêu kin; bi thu cap u 
dông th&i là thu tru&ng Co quan, don vj phü hçp vâi yêu câu nhim vii và 
thrc tin & tüng dja phuang, co quan, don vj. Tang cu&ng thirc hin yjéc 
b trI bI thu cap üy co s& khOng phái ngu&i da phuang. Chü trçng bOi 
duOng dáng vien là ngu&i quán 1 doanh nghip ngoài khu virc nhà nu&c 
tham gia c.p Uy, bI thu chi b và ban chap hành các to chirc chInh trj - xà 
hi. Tip tiic nâng cao t 1 tri.r&ng thôn, tO trtr&ng dan phô, tru'&ng ban 
cOng tác mt tr.n là dâng yiên. 

3.9. Tip tVc  thirc hin t& cOng the luân chuyn can b xuông co s& và 
nguc 'a1,  luân chuyên, diu dng can b tü dja phuong nay sang dja 
phuang khác; giü'a các co quan, tO chirc cüng cap trong h thông chInh trj 
mt cách hçip l, hài hOa dáp '(mg yêu câu nhim vu cong tác, dông th&i dO 
bM duO'ng, rèn 1uyn can bO chuân bj di ngü kO can. 

3.10. D.y manh  cOng tác cài cách thu ttic hành chinE và chuyOn dOi sO 
trong nghip v11 cOng tác to chrc ca s dàng và dang viên. NghiOn ci'ru 
giám bót các thu tiic không cn thit v dáng vii tai  ca s& t?o  diOu kin d 
cp u' co s& có th&i gian d nm bat tInh hmnh thirc tO. 

3.11. T chiircthiBithuchi bO giOitücp cos&. 
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3.12. Rà soát, s1ra di, b sung, th hóa các van bàn ehi do có lien 
quan den ni dung Nghj quyêt Va Chuang trInh hành dng. 

4. Nâng cao chat lirçrng di ngü dãng viên 

4.1. Chi u, chi b phân Cong nhim vii c1i th cho dàng viên, to diu 
kin và kiêm tra, giám sat vic thirc hin nhim v1i cüa dâng viên. Tang 
cuô'ng cong tác quãn 1 dáng viên, nhât là ye chInh trj tu tuô'ng, to diêu 
kin thu.n lgi trong sinh ho?t  dàng di vói dãng viên là sinh viên tot 
nghip, b di xuât ngü, dãng viên di lam an xa. Thirc hin nghiêm quy 
djnh ye sinh hot dáng dOi vOi dãng viên nghi ché d huu trI, khäc phic 
tmnh tr.ng tu' tin, buOng lông quán l và thirc hin không dung quy dnh 
ye np ho s dâng viên khi chuyên sinh hoat dàng; min sinh hoat  dáng di 
vâi dàng viên tuôi cao, sirc khoé yêu không the tham gia sinh hoat dàng; 
quy djnh ye trách nhim cüa dãng viên dang cOng tác thixông xuyên giü 
mOi lien h vOi to chirc dáng và nhân dan ncii cu trü. Kjp thi chân chinh 
dôi vai dáng viên không hoàn thành nhim v11, dáng vién không thirc hin 
dung quy djnh ye chuyên sinh hoat dãng; dàng viên vi phm k' lu.t dãng, 
pháp lut nhà nuóc; dráng viên thiêu gucing mâu, uy tin thâp; rà soát, sang 
19c, dua dãng viên không con dü tu each ra khOi Dáng dam báo dung trInh 
ti.r, thU tic theo quy dijnh cUa Ban BI thu. 

4.2. Tang cung chi dao  cong tác kt np dãng viên, xây dirng và trin 
khai thirc hin ké hoach  kêt  nap  dàng viên nhim k, hang nàm. DOi mâi 
ni dung, chlxGng trInh, phi.rong pháp bôi duOng dôi tuçing kêt nap  dâng Va 
dáng viên mâi bào dam thiët thrc, chat luçmg, hiu qua; các cap Uy can 
linh hoat trong vic bô trI các lap dôi tlrcing Dãng, dàngviên mai cho phU 
hçp vci tlrng dôi tuç'ng, tao  diêu thun lçii nhât cho quân chUng ixu tU và 
dâng viên dir bj duc tham gia h9c tp day dU, nhât là dôi tung là cong 
nhân, ngui lao dng trong khu virc kinh té tp the; dang lam vic trong 
các doanh nghip. Nâng cao chat luçing kêt np dáng 'vien; chU trçng quan 
tam phát trien dáng ô' vUng dông bào dan tc thiOu sO, ngui theo ton giao, 
tui tré, h9c sinh, sinh viên (nhât là & càc tri.rO'ng dan tOc  ni trU, cao dang, 
day nghquãn l và igi lao dng trong các doanh nghip ngoài khu 
virc nhà nuâc. Phân dâu các thôn bàn dêu có dU dàng viên cix trU tai  thOn 
d thành l.p chi b. Ph.n d.0 mi chi b cOn nguôn dU tiêu chuân diêu 
kin, trong nhim kS'  phãi kêt nap  duc 01 dâng vien trâ len. 

4.3. Tang ci.rông quan l', khai thác h s can b, dâng vien theo dung 
quy djnh cUa Dàng, Nhà nuóc; chU trçng vic nhp, c.p nh.t và khai thác 
ca s& dü lieu dãng vien bâo dam dOng b, lien thông trong toàn Dáng b. 

4.4. Thirc hin nghiem tUe dánh giá, xp loai  dãng viêntheo dung càc 
quy djnh, hixâng dn cUa Trung uang, bào dam dUng thc chat. 
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5. Tang cu*ng cong tác kim tra, giám sat, k5 lu@ dãng. 

- ThiRing xuyên kim tra chi b, dâng viên thirc hin ch d sinh hoat 
dáng, cong tác quán 1 dáng viên ci'ia chi b; kiêrn tra, giám sat dãng viên 
dang cOng tác thirc hin nhim vii noi cu trü; két hcip kiêm tra, giám sat 
thuO'ng xuyên vâi kiêm tra, giám sat theo chuyên dê. 

- Tang cung cong tác kim tra, giám sat, k 1ut dàng cüa cp üy, üy 
ban kiêm tra, các coquan chuyên trách tham mru, giUp vic cap u; giám sat 
cüa Mt trn To quOc và các to chirc chInh trj - xã hi dOi vói to chirc dãng, 
dãng viên. Uy ban kiêm tra cap trên thng cix&ng hrn5ng dn dOi vâi cap üy, to 
chirc dng, ñy ban kiêm tra cap üy co s6 ye cOng tác kiêm tra, giám sat, k3 
1u.t dâng. Kjp th?i xir l k lut to chrc dâng, dâng viên vi phm. 

6. Tang cung vai trô, trách nhim v giám sat cüa M.t trn T quc 
Vit Nam, các to chirc chInh trj - xã hi và nhân dan dôi vâi vic tu di..rO'ng, 
rèn 1uyn dao  dirc, lôi song cüa dãng viên, tnrOc hêt là ngrni dtrng dâu cap 
üy, coquan, don vj; day mnh cOng tác tuyên truyên, phát dng các phong 
trào dê phát hin, gici thiêu quân chüng uu tü cho to chirc dáng xem xét, 
bOi duO'ng, kêt ntp dlâng viên. 

7. Kjp thi so kit, tng kit, n1t kinh nghim các quy djnh, chuong trmnh, 
dê an... ye cOng tác to chirc co sâ dâng và dãng viên. Tang cix?ng cong tác 
tuyên truyên, biêu dirong các to chirc dãng và dàng viên có each lam hay, 
cách lam sang tao,  nhUng diên hInh tiên tiên trong cUng cô, xây dirng to chirc 
dàng và nâng cao chat krcing di ngU dãng vién (thu&ng xuyen). 

(Co biu in5t sO' nhiéni vu cy th kern theo) 

IV. TO CHU'C THC HIEN 

1. Ban Thuvng vi Tinh üy lành dao,  chi  dao  thirc hin Nghj quyt và 
Chuung trInh hành dng nay. Các dông chI Uy viên Ban Thuông v Tinh üy, 
Uy viên Ban Chap hành Dâng b tinh chju trách nhim länh do, chi dao  triên 
khai dM vài dja bàn, linh vre di.rçxc phãn cong phii trách, djnh k báo cáo 
Tinh üy theo quy djnh. 

2. Dàng doàn Hi dng nhân dan tinh lanh dao,  chi  dao  51ra di, b 
sung co ch& chInh sách h trq, bão dam hoat dng cüa tO chirc co s dãng, 
dàng viên; kiém tra, giám sat vic triên khai và kêt qua th?c hin cüa các 
co quan, dja phuong, don vj. 

3. Ban Can sir Dâng UBND tinh lãnh dao,  chi  dao  UBND tinh tham 
muu, rà soát, si'ra dci, b sung, th hóa the van ban có lien quan den ni 
dung Nghj quyt và Chuong trInh hành dng nay. 

4. Ban T chirc Tinh üy chü tn tham mini, xây ding các van bàn chi 
dao sp xp, cüng c t chi'rc co sâ dáng và nâng cao chat luçmg di ngü 
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dâng viên. Giüp Ban Thung vii Tinh üy trin khai thire hin Nghj quyt; 
thuông xuyên don dOe thirc hin Chuang trInh hành dng; djnh k' tin 
hành sc kêt, tOng két, báo cáo Tinh üy theo quy djnh. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü tn phM h?p  vó'i các CCY quan lien quan 
chi dao  hixóng dan, kiêm tra dôi vó'i the lOp bi thrOng nhn thi.'rc v Dãng, 
bôi du'ong l lu.n ehInh trj cho dáng viên rnOi, bM duO'ng ep üy bâo dam 
thiêt thire, hiu qua. Tuyen  truyên két qua thirc hin Nghj quyét, Chi..rcing 
trInh hành dng den to chi'rc dãng, can b, dáng viên và Nhân dan. 

6. Uy ban Kirn tra Tinh ñy tharn muu cho c.p üy tinh và chi d.o, 
hixOng dan cap üy, tO chirc dáng, u' ban kim tra cp thrói kim tra, giám 
sat và thi hành k' 1ut Dàng dôi vOi to chre co s& dáng, dáng viên v các 
ni dung cüa Nghj quyêt và Chiicmg tnInh hành dng nay. 

7. Ban Dan 4n Tinh ñy tham mi.ru Tinh üy chi d.o và thrc hin có 
hiu qua Quy chê tiêp xñc, dôi thoi trirc tiêp vói Nhân dan cüa nguii 
dirng dâu cap üy, chInh quyén các cap trên dja bàn tinh; thixèng xuyên 
huOng dan, kiêm tra vic thrc hin quy chê dan chi:i 6 eci sO và phát huy 
vai trô Nhân dan trong dâu tranh, ngän chn, day lüi si,r suy thoái tu' tu'&ng, 
chInh trj, dao  dirc, lôi sOng, nhthig biêu hin "tir diên biên", "tir chuyên 
boa" trong ni be". 

8. Ban Ni chInh Tinh üy trin khai thirc hin t& các giái pháp v phông 
chông tham nhüng, tieu circ trong cOng tác to chü'c ca sà dãng và dáng viên. 

9. Van phông Tinh Uy chU trI, phi hcip vOi Các Ca quan lien quan 
huó'ng dan, báo dam kinh phi, phu'o'ng tin phiic v11 cho các hot dng chi 
do và to chi'rc thirc hin Nghj quyêt, Chuang trInh hành dng. Tang eu?mg 
cái each hành chInh, chuyên dOi sO trong cOng tác to chüc ca s& dáng và 
dâng vien, bào dam dOng b, lien thông trong toàn Dàng b. 

10. Bang doãn Mt trn To quc Vit Nam tinh Lao Cai, các to 
chirc chInh trj - xã hi và Ban Thu*ng vi Tinh Doàn 

10.1. Dãng doàn Mt trn T quc tinh tang cixng lãnh dao,  chi do 
day manh  cong tác giám sat dOi vOi vic tu duung, rèn 1uyn do dirc, lôi 
sOng ciia dàng viên. 

10.2. Dãng dioàn các t chi.'rc chInh trj - xä hi và Ban Thumg vi 
Tinh Doàn chi dto day mnh cong tác tuyen truyên, phát dng các phong 
tnào thi dua yëu ni.rOc, phá.t hin, lija chçn nhân to tich circ trong can b, 
doàn viên, hi vién, quan chuing, ngi.thi có uy tin dê giOi thiu nguôn cam 
tinh Bang. 

10.3. Dáng doàn Lien doàn lao dng tinh, Ban Thithng vçi Tinh Doàn 
phôi hcip vOi các huyn üy, th üy, thánh üy, dáng üy trirc thuc Tinh üy 
chi dao  to chtrc cong doàn, doàn thanh nién 0 ca sO lam tot cOng tác to 
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ngun bi thrOng, giâi thiu dioàn viên cong doàn, thanh niên uu tii cho to 

chirc dáng co' si dê xern xét, bôi duO'ng, kêt nap. 

11. Ban thirng vi các huyn üy, thj üy thành üy Va CáC dáng üy trirc 
thuc chi dao  to chirc th?c hin Nghj quyêt Va Chuong trinh hành dng 
nay; xác djnh các nhim v1i ci the và có vci 1 trInh thirc hin phü hçrp vái 
thirc tiên cüa dáng b; chi do cap Uy, to chircdãng trVc  thuc triOn khai 
thirc hin dam bâo dung tiên die, kO hoach dã dê ra. To chüc tuyên truyên, 
quán trit sâu rng ni dung Nghj quyêt và chuong trInh hành dng thirc 
hin Nghj quyêt den to chirc dàng, dâng viên. 

Các cp üy, t chirc dáng, các co quan, don vj can cir Nghj quyêt và 
các nhim vii cii the diuge phân cOng theo Chuong trInh nay, xây dijng kê 
hoach die to chirc thirc hin, giri ye Ban To chrc Tinh üy và Van phông 
Tinh üy dO tong hçp, báo cáo Thung trirc Tinh Uy trtthc ngày 
15/11/2022.!. 

NGi nhân: 
- B ChInh trj, Ban BI thu Trung ucmg Dàng, 
- Van phOng và các Ban Dâng Trung uang, 
- Các die Uy viên Ban Chap hnh Dâng bO tinh, 
- Các Dàng doàn, Ban can sr dáng, 
- Các huyn, thj, thành, dãng Uy trirc thuc, 
- Länh do Van phông Tinhüy, 
- Chuyên viên tong hçrp Van phOng Tirih Uy, 
- Li.ru Van phOng Tinh üy. 

Dng Xuân Phong 
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MQT sO NHIM VU,  CONG VIW CU THE 
('kern theo chzto'ng trInh s'f6?-CTr/TU, 

ngàyc2'/ /10/2022 cia Tinh iy) 

TT Nhim vi 
Co quail, do'n 

v chü trI tham 
mini, chi do 

Co quan, don v 
thirc hin hoc phi hçrp 

thc hin 

Thôi 
gian 

Tuyên truyn, trin khai Nghj quyt, 
Chrnng trInh hành dng và kt qua 
thirc hin Nghj quyt dn toàn th can 
b, dàng viên và Nhân dan. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh üy 

Các CQ TM, GV Tinh üy; 
BTV các dàng b trirc 
thuc; các Co quan báo 

chI, truyn thông 

2. 

Ban hành Quy djnh v chirc nang, 
nhim vii và môi quan h Cong tác cüa 
chi b trrc thuc dãng üy Co sâ, dãng 
üy b phn trong lirc luçmg vu trang 
trên dia bàn tinh Lao Cai'. 

Ban To chüc 
Tinh üy 

Các CQ chuyên trách 
TMGV Tinhüy; BTV các 
dãng b trrc thuc Tinh 

Näm 
2023 

Ban hành Quy ch lam vic mu cüa 
cap u' ca s, cUa chi üy chi b. 

Ban T chirc 
TinhUy 

Các CQ TM, GV Tinh üy; 
BTV các dâng b trljc 

thuc 

Tir näm 
2023 

4.  
Ban hành van bàn chi dao,  hrn5ng d.n 
mt s6 ni dung v tang ctring quãn 1 
dàng viên. 

Ban To chirc 
Tinh üy 

Các CQ chuyên trách TM, 
giüp vic Tinh üy; BTV 
các dàng b trrc thuc 

Tinh üy 

Näm 
2023 

5.  

Xây drng D an xây dixng th chüc 
Dâng, to chirc chInh trj - xã hi trong 
các don vj kinh t tis nhân trên dja bàn 
tinh, giai doan 2022 - 2025, djnh hiràng 
dn näm 2030. 

Ban Chi do 
tinh (BTC Tinh 
uv — cci quan 
thzthng trc) 

Ban can sir clang, clang 
doàn; Ban Thumg vi 

Tinh Doàn; BTV các clang 
b trrc thuOc Tinh üy 

('N 

6.  
Xây dimg htxng dn thc hin mô hInh 
'chi b bn tht", "clang b co s& bn 
tht"; chi bô "kiu mu". 

Ban To chirc 
Tinhüy 

BTV các clang b trrc 
thucTinhüy 

näm 
2 

Dánh giá vic thirc hin chi b kiu 
mu, chi bô sinh ho?.t dim, mO hInh 
nghip vi1 Cong tác Dâng d nhân rng 
o cac clang b trirc thuc Tinh üy. 

Ban T chirc 
Tinh üy 

BTV các clang b truc 
thuOc Tinh üy 

Tr näm 
2022 

8 

Djnh huâng sinh hoat chuyên d; chü 
d h9c tap, lam theo và nêu gi.rcxng theo 
tu tumg, do clirc, phong cách Ho ChI 

 Minh trong sinh hoat chi b. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh uS' 

BTV các clang b trirc 
thuc Tinh üy 

Thuô'ng 
xuyên 

Dánh giá vic nâng cao chit hrçing sinh 

 hot cap üy, sinh hot clang. 

Ban T chirc 
Tinh üy 

BTV các clang b tr.rc 

thuc Tinh üy 

ThiRmg 
xuyên 

10.  
Thành 1p chi b quan si.r & c xà. Ban T chirc 

Tinh üy 

BTV cac clang b trrc 

thuc TinE üy; Dáng Uy 
Quãn sir tinh 

Sau khi 

Co HD 
cia TW 

11.  

Dy rnanh câi cách hành chInh, chuyn 
di so trong cong tác TCCS clang, clang 

viên. 

Ban TO chi.'rc 

Tinh U)' 

Van phông Tinh üy, Ban 
can su clang UBND tinh, 

cac DB trrc thuc Tinh üy 

Thixmg 
xuyen 

'Theo K hoach s 144-KHITU ngãy 3 1/8/2022 cüa Tinh üy v thirc hin NQ s 12-NQ/TW ngãy 16/3/2022 
càa BQ ChInh trj v day mnh xây drng 1irc hrçng cong an nhân dan tl4t  sij trong sch, vfthg manE... 
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TT Nhim vii 
Co quan, don 

vj chü trI tham 
mu'u, chi do 

Co quan, don vj 
thirc hin hoc ph6i hy'p 

thiyc hin 

Thôi 
gian 

12.  Ban hành 1 s ch d, chInh sách lien 
quan dn TCCS dãng, dãng vien. 

Ban can sir dàng 
UBND tinh 

Dãng doãn HDND; BTV 
các DB trirc thuc 

Tir näm 
2022 

13.  

Chi dao  xây dirng mô hInh mài (cách 
lam sang tao)  trong lTnh virc TCCS 
dãng và dãng viên phü hçp vâi tInh 
hInh cüa dãng b (mi dáng b trrc 
thuôc Tinh üy có It nh.t 02 mô hInh). 

BTV các dãng 
b trirc thuc 

Tinh üy 

Ban T chrc Tinh üy; các 
dáng b, chi b ca sâ trrc 

thuc 

Tir näm 
2022 

14.  
Kin toàn t chirc Ca si dàng dng b 
vi t chrc b may cüa h thng chInh 
trj. 

BTV các dãnig 
b trirc thuc 

Tinh 
Các TCCS dãng Thixmg 

XUYfl 

15 

Thirc hin Mo hinh "chi b bn tM", 
"dãng b ca sO b6n t6t"; xây dmg chi 
b kiêu mu, chi bO sinh hoat diem; mô 
hInh nghip vii cong tác Dãng. 

BTV các dãng 
b trirc thuc 

Tinh üy 
Các TCCS dãng 

Tir nàm 
2022 

16.  

Dy manh  cong tác giáo diic chInh trj, 
tu tuOng, nâng cao trInh d 1 1un 
chInh tn cho dâng viên. Chü dng nãm 
tinh hinh, din bin tin thOng, kjp thOi 
djnh huOng cho dãng viên truOc nhng 
v.n d phát sinh. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u' 

Các CQ chuyên trách TM, 
giüp vic Tinh üy; BTV 
các dãng b trrc thuc 

Tinh üy 

Tü näm 
2022 

17.  

Di mOi ni dung, phucing pháp bi 
duOng dM tuvng kêt np dãng, dãng 
viên mOi, nhât là di tixcYng là chü 
doanh nghip, nguôi lao dng. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u 

Cãc CQ chuyên trách TM, 
giüp vic Tinh üy; BTV 
cac dãng b trVc thuc 

Tinh üy 

Tr nãm 
2023 

18.  

Tuyen truyn cách lam hay, mô hinh 
mOi, cách lam sang tao  trong cong tác 
xây dimg to chüc dãng, nâng cao chAt 
1ixçng di ngU dàng viên. 

Ban Tuyên giáo 
Tinh u 

Các ca quan chuyên trách 
tham mini giáp vic cap 

üy; BTV các dáng b tr1rc 
thuc; Báo Lao Cai, Dài 
Phát thanh - Truyn hInh 

tinh... 

Tir näm 
2022 

19.  
Nâng cao chAt luçxng kt np dãng 
viên gAn vói rà soát, sang l9c dãng 
vien theo quy djnh cüa Dáng. 

Ban T chirc 
Tinh üy 

BTV các dãng b tnrc 
thuôc Tinh Uy 

Näm 
2023 

20.  
Dánh gia kt qua thirc hin, xây dmg 
K hoach phát trin dãng viên nhim 
kS', hang nàm. 

Ban To chirc 
ThTh , 

Các CQ chuyen trach TM, 
giüp vic Tinh üy; MTTQ, 
các to chirc chInh trj - xã 

hi, BTV cac dãng b trirc 
thuc Tinh Uy 

Hang 
nam 

21.  
Kim dim, dánh giá, xp loai chAt 
h.rçrng hang nàm di vOi to chirc dãng, 
dáng viên. 

Ban T chirc 
Tinh üy 

Cac th chüc dãng 

Thiz&ng 
XUYefl 
hang 
nam 

22.  
Khen thinOng t chüc ca sO dãng, dáng 
viên thi.rOng xuyen, h&ng näm, 
nhim kS'  và dt xuât. 

Ban TO chCrc 
TinE üy 

Các Ca quan chuyên trách 
thammuu, giüp vic Tinh 
üy; BTV các dãng b tr1rc 

thuôc Tinh ñy 

Thi.rOng 
xuyên 

23.  
Tang cuôrng cong tác quãn l dãng 
vien nhAt là ye tin tuOng chInh trj, do 
dirc li sng, mi quan h xà hOi  dôi 

BTV cac dãng 
b trirc thuc 

Tinh 
Các TCCS dáng 

ThuOng 
xuyen 
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TT Nhim viii 
Co quan, don 
vj chü trI tham 
mini, chi do 

Co quan, don vj 
thiyc hin hoc phi hqp 

thirc hin 

Thôi 
gian 

vi dãng viên darig cong tác. Thijc hin 
nghiêm vic dãng viên dang cong tác 
thu&ng xuyên giü mi lien h vói t 
churc dãng và nhân dan no'i Cu tni. 

24.  
T chrc thi BI thu chi b giôi cap co 
S. 

BTV các dãng 
bô truc thuôc 

. 
Tinhüy 

Các TCCS dâng 

Näm 
2023 và 
näm thir 
hai sau 

moi 
nhim 
k'DH 

25.  
Kim tra, giám sat t chüc dãng, dãng 
viên thrc hin các ni dung cüa Nghj 
quyt và Chucxng trInh hãnh dng. 

U' ban kiêm tra 
Tinh u' 

BTV các dãng b trrc 
thuc Tinh üy 

Thung 
xuyên 

26.  
Thrc hin tt cong tác kim tra, giám 
sat nghip v11 to chirc dãng, dãng vien. 

Ban T chüc 
Tinh üy 

UBKT Tinh üy; BTV các 
DB trirc thuc Tinhüy 

Thtr&ng 
xuyên 

27.  

Thirc hin các nhim v11, giãi pháp v 
phOng chng tham nhting, tiêu circ 
trong cOng tác TCCS dãng và dãng 
viên. 

Ban Ni chinh 
Tinh u' 

Các co quan tnrc thuc 
Tinh üy; dáng doàn, ban 

can sr dãng; BTV các f)B 
truc thuôc Tinh üy 

Thuông 
xuyên 

28.  
Báo cáo hang näm, so kit, tong kêt 
vic thrc hin Nghj quyt và Chtrang 
trmnh hành dng. 

Ban T chtrc 
Tinh uy 

Các CQ chuyên trách TM 
giüp vic cap üy; dáng 
doân, ban can sr dáng; 
BTV các DB truc thuc 

Tinhüy 

H.ng 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

		2022-10-21T16:16:43+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Lào Cai<TULAOCAIQTB1@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




