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SI CAN THIET VA CAN ci5' xAv DUNG E AN 

I. SI) CAN THIET XAY DTNG BE AN 

1. Thiyc trng cong tác chInh trj tir tu'&ng, tuyên truyn In dng trên 
dja bàn tinh thôi gian qua 

1.1. (Xudiêm 

Trong nhctng nm qua, nh.t là giai don 2010 — 2020, cp üy dãng tir tinh 
den Co sâ luôn quan tam lãnh dao,  chi 40 cong tác chInh trj lii tithng, tuyên 
truyên, vn dng và thu dirçic nh&ng kêt qua quan trçng gop phân giáo diic, tuyên 
truyên chü nghi'a Mac - Lenin, tu tthng Ho ChI Minh, các chü trirong, du?ng lôi 
cüa Bang, chmnh sách, pháp lut cüa Nhà nuót; djnh huóng tu tuâng và dâu tranh, 
chông chiên hroc "diên biCn hôa bInh" cüa cac the 1irc thu djch; timg buâc ngãn 
chán, day lüi sii suy thoái v lit trnrng chInh trj, dao  &rc, li song, "tv diên biên", 
"tr chuyên hóa" trong cn b, dang vien. 

HInh thirc, cht luo'ng hoc tap, quán trit, tuyên truyn, triên khai, so kit, tng 
kêt các chi thj, nghi quyêt cüa Bang duçic thirc hin nghiêm tCic, dôi mi phirong 
thirc, bào dam tiên d và chat hrqng, rng ding hiu qua cOng ngh thông tin trong 
triên khai thrc hin. Tinh üy Lao Cai tiêp tic ban hành các nghj quyêt, chi thj, kê 
hoach, chucing trInh hành dng, dê an, quy djnh, quy ché và tO chrc nhiêu hi thão 
khoa h9c trén các linh vrc. Viêc tong kêt thtrc tin du9'c chü trçng trén 03 11th vrc 
là cong tác xay dmg Bang, phát trien kinh tê, vn hóa - xã hi. Day là buóc phát 
triên dt phá cüa Lao Cai trong vic &ra ng quyêt cüa Bang vào cuc sOng. Hot 
dng tuyên truyên duçic thirc hin dông b trên các 1oi hInh. Djnh huthig thông tin 
báo chI, truyên thông dirge day mjnh. Hot dng nghiên ciru, biên son, tuyên 
truyên, giáo dic ljch sü Dãng có birâc chuyên biên mnh me. Cong tác xây dung 
Bang ye 4o drc, nhât là vic hçc tp và lam theo tu tithng, dao  due, phong cách Ho 
ChI Minh 4t kêt qua nôi bit. Cong tác van hóa, van ngh, khoa giáo có chuyên biên 
mOi, tich cuc. Viêc näm tmnh Mnh Nhân dan, tInh hInh co sâ; näm bat, phãn ánh, 
diêu tra dii lun xã hi duçic quan thm, tirng buâc nang cao chat lucmg. COng tác 
tuyên vn tr& thành vic lam thu&ng xuyên, di vào nèn nép. 

Cong tác tuyên truyn, vn dng dã gop phn tao  si,r thng nht, dng thun 
cao trong Bang và xã hi, gop phãn thirc hin thang igi các nhim vti chInh tn cüa 
Bang b tinh dã dê ra. Toe d thng tnrâng kinh tê cüa Lao Cai duy trI & müc cao, 
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giai don 2016 - 2020 binh quân dat  9. 14%Inám; GRDP bmnh qun du nguOi dat 
76,3 triêu dông, dfrng thir 2 trong các tinh Thing du, Min nüi phia Bc, ngang b.ng 
vOi mfrc bInh quán chung cá nu'âc; an sinh xã hi dirçic bão dam, di sng vt chit, 
tinh than cüa Nhn dan trong tinh không ngmg duçc nâng len; quôc phOng, an ninh 
dirçic git vthig; Cong tác xây drng Dãng, xây drng h thông chInh tn thrng xuyên 
dirçic quan tam, cüng cô và có nhiêu dôi mâi. 

1.2. Hin c/il 

Trithc yêu cu cüa thOi k' mdci, cong tác chInh tn tr tithng, tuyên truyn, vn 
dng cUa Dâng b tinh cOn bc l mtt sO yêu kern, hn chê và bat cap. Vic quán 
trit, h9c tp chi th, ngh quyêt & mt so nai cOn hinh thirc, nti dung chi.ra sat d& 
ti.rçmg, dánh giá chat hrcmg h9c tp con chüng chung. Cong tác tong kêt thc tiêi, bô 
sung 1 lu.n chua theo kjp sr phát triên cüa xà hi. Ni dung sinh hoat chinh trj, ttr 
tung va h9c tip, lam theo tu tixâng, dao  due, phong each Ho ChI Minh & mt so noi 
cOn chua thirc chat, thiêu chiêu sâu. Phucmg pháp truyên dat  cüa mt sO báo cáo 
viên, tuyen truyen viên, giãng viên 1 lun chInh trj chm dôi mOi, tInh thuyêt phiic, 
tInh chiên dâu chiia cao. Báo chI, xuât bn phát triên cOn chi.ra ttro'ng xthig vói tiêm 
nàng và yêu câu cüa tinh; chat hrcrng ni dung, chi.rong trmnh cOn h?n  ché, chua CO 
nhiêu bài viêt, phóng sii CO tam tong kêt, phát bin van dê; tinh chiên dâu, phán bin 
chi.ra th.t manh  m và thumg xuyên; cOng tác djnh huàng, thông tin báo chI có lüc, 
có noi chua kjp thñ. Mt so loai hInh tuyên truyên chua discic quan tam dóng m(rc, 
chua bão dam theo yêu câu; hoat dông cüa các dài, tr?m, ciim ba tmyên thanh ca s& 
chua dugc duy trI dêu dan;  thông tin chua kjp thii chuyên tãi den Nhan dan, nhât là 
tai da bn vimg sâu, vüng xa, yang biên gith. Cong tác d? báo du 1un xã hi cOn 
chm. Cong tác 4n dng quân chuing cOn có nhiêu mat  hn ché: vic näm tInh hmnh 
Nhân dan, phát hin và giài quyêt các van dê nay sinh O co s có lüc, có vic chua 
sâu sat, chi.ra kjp thOi; boat  dng c1ia Mat tran To quOc, các doãnthô co s& có nth 
cOn chm dôi mâi do do cong tác tuyên truyên, van  dng cOn thiêu sue hap d vói 
nhiêu dOi tLrgng trong x hi; các eci quan hành chInh nhà nuâc, climb quyên các cap 
trong thi:rc hin nhim vi con nng ye bin pháp hành chInh, thiéu vndng, thuyêt 
phiic, giài thIch gay büc xüc trong Nhan dan dan den tinh trng khiêu kin dông 
ngizth, khiêu kin vuqt cap. Mt sO can bO tuyén giáo, dan van  nang içrc, trInh d 
chua dáp irng yêu câu; k nng hithng d, clii dao  co st; nói, viêt, näng lrc van 
diving kiên thuc, kinh nghiêm vào thuc té cOn han  ché. Ca s& vat  chat, trang thiêt bj 
dâu tu cho cOng tác tuyên van a ca sâ cOn thiêu, chixa dOng b. 

1.3. Nguyen n/ian 

1.3.1. Nguyen nhán khách quan: Nhüng nãm gn day, tinE h1nh th gi&i và 
khu c cO nhieu din biên phic tap,  khó luang; toan câu hóa, hi nhp quOc té, 
cuc Cách mng cong nghip 1n th Tu ngày càng duqc day manh;  tranh chap 
chü quyên trén Biên DOng tiêp tiic CO nhthig din biên phüc tap.  0 trong nuOc, ben. 
canh nhffiig thuan 1ci là ca bàn, chiing ta van cOn phãi dOi mat  vói nhiêu khó khan, 
tbách thüc. Mt b ph can b, dáng viên suy thoái v lii tir&ng chInh trj, dao  due, 
lôi sOng; tInh trng tham 0, thamnhQng, tiêu circ trong xã hi chua ducic ngàn chn 
trit dê. Các the itre thu djch tiêp t1c thrc hin chin luçic "din biên hOa binh", 
tang cumg cac hoat dng chOng phá si.r nghip each mang nirâc ta. Mat  trái cua ca 
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ch thj tri.thng, nhüng yu kern, bt cap, tiêu crc trong xã hi,... con gay birc xic 
trong Nhãn dan. 

1.3.2. Nguyen nhch chi quan: Mt s c.p u5', chInh quyên và ng.ri dfrng 
dâu chi.ra nhán thüc day dü vi tn, vai trO cüa cong tác tuyên giáo, dan 4n; Co fbi, 
Co lñc, có vic cOn tInh trng "khoán träng" cho ngành tuyên giáo, dan 4n; 1ra 
chgn và xác dinh ch'ira th.t rô nhtthg van dê tr9ng tam, trçng diem; thiêu quan tam 
den vic tuyn ding, dào t.o, sr ding can b tuyen giáo, dan vn. Mt b phn can 
b, dãng viên, cong chirc, viên chrc lithi hçsc t.p lflun chInh tij và các nghj 
quyêt, chi thj cüa Dãng; chua thám nhuãn tu tthng Ho ChI Minh ye h9c tp suôt 
di; ch.ra có dng Co hçc t.p dung dan, tu duông, rèn luyn. Vai trO tham mi.ru cüa 
Co quan ban tuyên giáo, dan vn các cap cOn han  chê, chija theo kjp yêu câu nhirn 
v11; ni dung, phumg pháp chrn dôi rni; chua kjp thñ tham miru süa dôi, bô 
sung, ban hanh các quy chê de länh dao,  chi  dao,  quãn 1 các boat dng thông tin, 
tuyên truyên. Mt b phn can b lam Cong tác tuyên giáo, dn vn cOn thiêu chI 
vi.rcm len, thiêu sang tao  trong tham mru thirc hin nhim vi, ch.m thich 1rng vói 
cái mOi, chisa th3t sir tn tiy, yêu nghê. To chüc b may, can b, cong chirc, viên 
chi.'rc lam cong tác tuyên giáo, dan vn trong tinh chua mnh, mt sO ncii cOn kéo 
dài tInh trg thiêu biên chê; chua quan tam bô trI can b thirc sir có nng lc, tam 
huyêt lam cong tác tuyên giáo, dan vn; chua có cbinh sách d.c thu dê thu hut, 
dQng viên can b lam cong tác tuyên giáo, dan vn do do chua thu hut di.rçc can b 
cOng tác trong lTnh virc nay; chixa buy dng si'rc mnh tong hcp cüa ca h thông 
chInh 14 và toàn xA hi trong thirc hin cong tác tuyên giáo, dan vn. 

2. Siy cn thit xây drng dê an cong tác chInh tr! tir ttröng, tuyên truyên 
4n dng trên dja bàn rính giai don 2020-2025 

Cüng vâi cong tác t chirc can b và cOng tác kiêm tra giám sat, cong tác 
chInh trj tt.r tiràng, tuyên truyên 4n dng là mt trong nhftng ni dung quan tr9ng, 
chü yêu cüa cong tác xây dmg Dãng. 

Trén cci sO dánh giá thirc trng cong tác chmnh trj tu trnJng, tuyên truyên vn 
dng trong nhCing nm qua, nhât là nhung van de dang dt ra hin nay, dông th?ñ 
nhäm the boa Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh Lao Cai ian thu XVI nhim kS' 
2020 — 2025 dOi hOi can thiet phãi ban hành Dê an ye nâng cao hiu qua cOng tác 
chInh trj tur tu&ng, tuyen truyên vn dng tinh Lao Cai giai don 2020 — 2025. 

II. CAN C1 XAY DIftiG  E AN 
Nghj quyt s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi  dai  biu Dàng b 

tinh Lao Cai ian thu XVI, nhim kS'  2020 - 2025. 

Phân thir hai 

MTJC TIEU, NHI1M V, GIAI PHAP 

I. M1JC TIEU 
1. Miic tiêu t1ng quát 
Nâng cao hiu qua cOng tác chinh 14 tir turO'ng, tuyên truyên 'n dng gOp 

phãn xay dirng Dang trong sach,  vüng mnh dáp i'rng yêu câu, nhim vi.i trong giai 
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don m&i. Bôi duo'ng, nang cao l tu&ng cách mng, xây dirng di ngü cn b, ding 
viên, nhât là con b 1ânhdo, quOn l các cap thirc sir tiênphong, guolig miu, h& 
lông, hêt surc phiing sr To quôc, phic vii Nhãn dan, gop phán xây dirng quê huang, 
dat nuóc giàu mnh. Cüng cô niêm tin cüa Nhãn dan di vOi Dãng, phát huy sirc 
mnh tong hçip gop phãn thc hin thäng lçii các miic tiêu Nghj quyt D.i hi DOng 
b tinh lan thu XVI, nhim k' 2020 — 2025 và Ngh quyêt Dai  hi XIII cUa DOng. 

2. Mic tiêu ciii th 

(1) 100% các nghj quyt, chi thj, kt lun... cüa Trung irng và cüa tinh v 
cong tác dan vn, dan tc, ton giáo duçc dOnh giá ye cong tác triên khai, to chüc 
thirc hin, ket qua thirc hin theo djnh kr; 100% các chrnmg trmnh, dir On, chInh 
sách dâu tii cho v1ing dông bào dan tc thiêu sO, ton giáo thrqc cap Uy các cap kiêm 
tra, giám sat và lnh do, chi dao  trién khai, thc hin. 

(2) 100% các chi dãng b cci sâ sir dicing hiu qua báo Dàng theo quy djnh; 
phân dâu tir 75% den 80% chi dOng b khôi cci quan, truông bce dt mua báo vâ sir 
diing báo Dàng hiu qua. Duy trI tram truyên thanh hoat dng hiu qua tai  100% 
xã, phuô'ng, thj trân; 100% thôn, tO dOn phô duy trI it nhât 01 cim ba truyên thanh 
cOng cong boat  dng thtthng xuyén. 

(3) Phn du dn näm 2022, 100% các dãng b trrc thuc Tinh üy và các cci 
quan, &m vj tü tinh den cci so thành lip,  duy tn hoat dng hiu qua trang tuyên 
truyên trên mng xã hi theo djnh huOng cüa Ban Chi dao  35 tinh. 

(4) Nàm 2021 nghiên ci.'ru xây dirng phn mm trén cng thông tin din tfr d 
to chuc các cuc thi tim hiêu ye Clii thj, nghj quyét cCia Trung ucrng, tinh và tuyên 
truyên iáo diic ljch si'r truyên thông qué huung, dat ni.rOc; xây dirng và sir dyng 
phãn mêm nàm bat, xir 1 và diêu tra du 1un xA hi trên mng xã hi. 

(5) 100% cãc cci quan Nba nuOc, chInh quyn, Mt trn T quc và cáctô 
chuc chfnh trj- xã hti các cap xây dirng kê hoach Cong tác dOn 4n chInh quyén, 
cong tác dOn vn cüaM.'ITQ và các to churc chInh tn - xä hii giai don 2021- 2025 
và kê hoach  ci the hOng näm. Cap üy các cap thirc hin dánh giá cOng tác dan vn 
cüa các cci quan nhà nuOc, cong tác dOn 4n cüa MTTQ và các to chuc chInh trj-
xa hi các cap. 

(6) men 85% Ban Clii dao  thirc hin Quy ch dan chü các cap hoat dng có 
hiu qua, dixqc xêp loai tot trO len, không có Ban clii dao  xêp loai yêu kern; thirc 
hin dOnh giá, phOn xêp loai Ban clii dao  Cong tác ton giáo các cap. Duy tn và 
nâng cao chat hrqng các cuc tiép xüc, dôi thoai trrc tiêp vài Nhân dOn cüa nguè'i 
dthig dâu cap üy, chInh quyén các cap theo Quy chê so 1 7-QC/TU, ngày 
04/12/20 19 cüa Tinh üy; darn bão 100% các cuc tiêp xñc dOi thoai tr11c tiép vOi 
NhOn dOn cüa ngithi dmrng dâu cap üy, chInh quyôn các cap dêu dat  hiu qua tot; 
giái quyêt thôa dOng di.rçrc các kiên kiên nghj, dê xuât cüa Nliuin dOn. 

(7)100% thãnh viên ban clii dao  Quy ch dOn chü các c.p duqc t.p hun, bM 
dis5ng kiên thuc ye cong tác dOn van, dOn tc, tOn giáo và thirc hin Quy ché dOn 
chü 0 cci sO. PhOn dâu 100% can b, cong chuc tr1rc tiêp lam cong tác dan vn, dOn 
tc, ton giáo duqc tp huOn náng cao hen thuc cong tác dan 4n, dOn t'c, ton giáo; 
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trên 90% can bô, cong chüc, viên chüc lam vic & các b phn trirc tiêp lien quan 
Nh&.n dan, lãnh dao  và chuyên viên theo dôi thirc hin cong tác dan 4n trongcác ca 
quan hành chInh Nhà nuâc, chInh quyên các cap &rçic t.p huân, bOi dtr&ng kiên thro. 
ye cong tác dan vn chInh quyên, thrc hin quy chê dan chü & cci sà; trên 90% giáo 
viên, nhãn vien yté thôn, bàn duqc t.p huàn ye cong tác dan van; trên 90% già lang, 
tru'&ng dOng h9, nguôi uy tIn trong vüng dông bào dan tc thiêu so ducic t3p huàn ye 
cong tác dan vn và bôi dixong kién thüc an ninh - quOc phông. Hang nm, trên 30% 
ngir&i có uy tIn trong vüng dông bào dan tc thiêu so Va chüc sac, chi.rc vic the ton 
gino diicc các cap üy, chInh quyén to chüc g.p mit, biêu disong, trao dôi thông tin 
ye chü truung, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nhà mr&c nhäm tao  sir dông 
thun trong thirc hin tot cong tác dan tc, ton giáo trén dja bàn. 

(8) Phn du dn nàm 2025, 100% xA, phu&ng, thi trn có mO hlnh din hlnh 
"Dan 4n kheo" trên tat ca các lThh vrc d&i song xã hi vó'i sr tham gia vào cuc 
cüa câ h thông chInh trj. 

(9) Duy trl và nâng cao ch.t luqng t chirc hi nghj tuyên 4n h.ng tháng tai 
100% dãng üy các xa, phuông, thj trân trong tinE. Bão dam cong tác tuyên vn 
dixçic thuc hin nghiém lñc, chat li.rqng theo Quy djnh so 60-QD/TU ngày 
24/11/2020 cüa Ban Thu&ng vi Tinh Uy. 

(10) 100% trung tam chmnh trj các huyn, thi xâ, thành ph ban tuyên giáo 
(tuyen huàn) các dãng bô trrc thuôc; ban tuyên vn xã, phix&ng, thj tràn diiçic trang bj 
dông b ha tang cOng ngh thông tin, c s& v.t chat phiic vi nhim v1i chuyên mon. 

(11) H& näm 2021, 100% dãng b cp huyn hoàn thành nghiên ci'ru, biên 
son bô sung và xuât bàn ljch si:r dâng b va có phông truyên thông dãng b. Den 
hêt näm 2022, 100% s&, ban, ngành, các tO chirc chInh tn, xâ hi cap tinh hoãn 
thành nghiên c'(ru, biên son và xuât bàn ljch si'r ngànhldo'n vj và có phông truyên 
thông ngành/doii yi; 100% the x, phir&ng, thj trân hoàn thành nghiên cüu, biên 
soan yà xuât bàn ljch sà dãng b; 50% các don vj trirc thuc huyn hoàn thành 
nghien ciru bien son vâ xuât bàn ljch sü ngàithldcin yj•  Den nm 2025, 100% dan yj 
trçrc thuc huyn hoàn thành nghiên ciru bien soan và xuât bàn ljch sà ngànhldcTn y 
yà có phOng truyên thông dàng be/dan vj/ngãnh. Các an phãm ljch sir deu dixçic sfr 
diing trong yjêc tuyên truyên, giáo diic ljch str Dãng, ljch sir dja phucing. 

(12) 100% can b, cong chirc tuyen giáo, dan van cp huyn và tiiong ducmg 
có trInh d 1 1un chinh tn tü trung cap ha lên hang näm can b, cOng chüc tuyên 
giáo, dan vn các cap duçic bi di±ng nghip vi cong tác tuyên giáo, dan van. Bão 
dam trung tam chInE trj cña môi huyn üy, thj üy, thành üy có It nhât 3 giãng viên 
l lun chInh tn chuyên trách tr& len; 100% giãng yiên 1 lun chinE trj hem chüc 
tham gia giãng dy yà duçic dánh giá hang nàm. 

(13) Dam bão biên ch Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Tinh üy theo yj trI 
yiêc lam, trong do 100% can b, cong chüc &rçlc quy hoach chirc danh tr tnràng 
phông trâ len duçc dào tao  1 1un chmnh trj cao cap, có It nhât 30% can b, cong 
chüc duoc ctào t?o  chuyen sâu ye lTnh vrc tuyên giáo, dan van. 
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II. NLIIEM VU CTJ THE 
1. Cong tácnghiên cfru, hc tp 1 1un chInh trj, ljch sfr Dãng và rèn 

Iuyn, tu dtrö'ng ye hr tirô'ng, chIuh tn; 1 tu&ng cách mng, do dfrc, lôi song 
P A 9 •A A 9 cho can b9, dang vien, the hç tre 
Dua nhim v1i hçctp 1 1un chinh trj, nghj quyt, chi thi cüa Dãng vào quy 

chê ho.t dng cüa các to chirc dâng, ca quan, dan vj; coi day là nhim vii quan 
trçng và là mt trong nhftng tiêu chi dánh giá can b, dng viên, cong chirc, viên 
chüc hang nàm. - 

Tip tiic thçic hin t& các chi thj, nghj quyt, quy djnh cüa Dãrig và Tinh üy 
ye h9c t.p l 1u.n chInh trj trong Dãng; h9c tp và lam theo tu ti.rOiig, dao  dirc, 
phong each Ho ChI Minh; nghiên ciru, biên son, xu.t ban ljch si:r Dãng, ljch slr sO', 
ban, nganh, dja phuo'ng. Phát huy vai trO guang mu di dâu cüa di ngü can b, 
dàng viên, nhât là can b lãnh dao  chü chôt và ngithi dIrng dâu theo htràng: Can 
b, dâng viên giui chirc vii câng cao càng phâi guang mâu trén tinh than nhãn cái 
dçp, dçp cái xâu. H thông giáo d11c quôc dan, trung tam chInh trj cap huyn, 
TruO'ng ChInh trj tinh, cap üy dáng, các Co quan, dan vi sü diing cong trInh ljch st:r 
vào vic tuyên truyên, giáo d'tic ljch sir dãng phü hçp vâi dôi tuclng. 

Thuông ti-crc c.p üy trirc tip chi dao  cOng tác nghiên thu, giáo diic l 1un 
chInh tn. Coi trQng Cong tác tong két thirc tin, nghiên ciru 1 1un di dOi vói kiêm 
tra, giám sat, üng diing thrc tê. Tang cumg, quán l chat ch chat hxcing giàng dy a 

trung tam chinh tn cap huyn và Trung ChInh trj tinh. CM do thc hin nghiêm 
tic chê d bôi duO'ng, cp th.t kiên thirc cho can b, dang viên cáo cap gop phân 
nãng cao nhn thüc, kiên thüc phiic vi cong tác lãnh do, chi dao  cüa tirih. Phát huy 
tInh tIch circ, chü dng, sang tao, 

näng 1irctu duy, phuang pháp lun cüa ngutñ 
h9c; bão dam tInh th1rc chat trong dào tao,  bôi duö'ng, kiêm tra và dánh giá kêt qua 
hçc tip. Tri.rang Chinh tn tinh, trung tam chInh trj các huyn, thj xã, thành phô, các 
cci sO' giáo diic - dào tao  cüa tinh chU dng, thuô'ng xuyên c.p nht, bO sung nhCng 
chü trlxo'ng, quyêt sách, quy hoach,  kê hoach l&n cüa tinh vào chuo'ng trInh bôi 
duO'ng, giãng day; tang cu&ng dti ngü giang viên kiêm chO'c, thinh giãng là can b 
lânh dao,  quan l các sO', ban, ngành cüa tinh; dôi mâi each dánh giá chat luçing 
dào t?o,  bão dam thirc chat. 

Coi trçng nghiên ci.'ru l lun, tng k& thirc tin, b sungl lun, nht là 
nhftng mO hInh mài, khó, each lam hay, hiu qua dã duçc thirc tiên kiêm ng.him, 
khang dnh dé nhãn ntng. Tang cuO'ng giáo diic, bôi duO'ng ye d.o di'rc, lOi song, tinh 
than, thai dO phiic vii Nhãn d cho can bO,  dang viên gan vói dé ra các bin pháp 
khãc phiic tInh trng quan lieu, cira quyên, hách djch, vô cam, xa dan, khinh dan. 

Ban hành Quy djnh cUa Ban Thithng vci Tinh üy v hçc tip,  quan trit nghj 
quyêt, chi thi dôi vOi can bô, dãng viên ti-en dia  bàn tinh. Hang nam, 100% các to 
chiLrc dàng dêu tiên hânh kiêm tra vic tu duOng, rèn luyn cüa can bO, dàng viên 
theo tu tuO'ng, dao  dirc, phong cách HO CM Minh, trong do cO can bO lânh dao  chü 
chôt din Ban ThuOng vi Tinh üy quàn 1. Djnh k' 2 näm biên so?n, phát hành sách 
nhfrng tam gucing hgc tp va lam theo Bác và sách nhüng tác phãm báo chi, van boa 
van ngh tiêu biêu viêt ye vic h9c tp và lam theo Bác. Djnh k' 2 nàm to chIrc 
CuOc thi giàng viên l 1un chInh tn giOi các c.p. 
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2. Quãn I, chi do, djnh hiró'ng thông tin báo chi, van hóa van ngh; các 
1oi hInh, phtro'ng tin tuyên truyên 

Chü dng, kp thèi, cong khai, minh bach  trong cung cp, djnh hithng thông tin 
báo chI. Thrc hin có hiu qua các quy dnh ye chi dao,  djnh hu&ng cung cap thông 
tin tuyên truyen phông, chông tham nhing. Các cap üy dãng, chinh quyên, c quan, 
dcm v, dja phixong, dcbit là nglr&i dung dâu không dirçic né tránh và phâi có 
tinh than câu thj trong tiêp thu, giài trInh, khäc ph1ic khuyêt diem, yêu kern do báo 
chi phãn ánh. Tang cung quãn 1, kiêm soát các hoat dng báo chi, xuât ban, 
thông tin mng xã hi, kjp thci chãn chinh, xi'r l các sai pham. 

Các c quan báo chI, van h9c ngh thu.t xây drng chuyên trang, chuyên 
miic; hang tuãn, hang tháng có chü dê tp trung tuyên truyên sâu ni dung, cách 
lam, hiu qua cüa các chü tnrang, dtthng lôi cüa cap üy, chinh quyên; kp th&i phát 
hin, cO vu, dng viên, nhân rng nhfrng nhân to med, tIch ctrc. Nâng cao tInh 
chuyên nghip, chuyên sâu, dao  düc nghê nghip và trách thim xã hi trong hoat 
dng báo chI, van h9c, ngh thut; tIch circ tharn gia dâu tranh phàn bác nhüng 
thông tin, quan diem sal trái, thu djch; phông, chông các biêu hin suy thoái, quan 
lieu, tham nhng, lang phi, tiêu circ, "tçr dién bién", "tir chuyên hóa". 

TIch circ ung dçing phuung tin truyn thông m9i trong k nguyen so và 
cuc Cách mng cOngnghip lan thu Ti vào hoat  dng báo chI, thông tin, van hQc 
nghê thut, tuyên truyên gàn vài tiêp nhn, xi:r 1 kiên phàn hôi cüa các tang lárp 
Nhân dan thông qua mng xa hi. DOi mâi ni dung tuyên truyên, cô dng theo 
hithng da.dng, sinh dông, phii hqp dôi tlxçTng, ni dung ngan gçn, barn sátnhim 
vi chinh fri. Phát huy hiu qua tuyên truyên trén các phuo'ng tin thông tin dai 
chüng, di dOi vâi chü tr9ng tuyén truyên trirc quan, tao  sir chuyên biên rô net ye 
nhn thüc cüa can b, dàng viên, các tang lap Nhân dan. 

Nâng cao hiu qua cong tác thông tin di ngoi, thng ctr&ng quáng bá, giai 
thiu ye van hóa, con ngu&i, lch su, tiêm nang, the mnh, triên v9ng phát triên cüa 
Lao Cai. Chü dng, tIch crc dâu tranh phãn bác hoat dng chOng phá, xuyên tac 
cüa b9n phãn dng và các the 1irc thu djch. 

Trong nàm 2021 ban hãnh Quy djnh cüa Ban Thtràng vii Tinh üy v cung 
cap thông tin cho báo chi sau các ki h9p cüa Uy ban Kiêm tra Tinh üy và Quy 
djnh ye chi dao,  dnh hithng tu tirOng, chinh tn dôi vâi cOng tác thông tin báo chi 
va tiêp nhn, xr l thông tin báo chi, du lun xã hi. Den näm 2021 hoan thành ra 
mat Tap  chi van ngh Lao Cai dành cho dng bào các dan tc thiéu sO; xây dçrng, 
ban hành Dê an phát triên van h9c — ngh thut tinh Lao Cai den näm 2025, tam 
nhln den 2030. Djnh k' hang nàm báo cáo vien cap tinh, huyn dirçrc dánhgiá, xêp 
l°ai lam can cu rà soát, thay the dôi vOi truang hçp không dáp ung yêu câu. Nang 
cap 2 B tin Thông báo ni b (phic vi sinh hoat chi be);  xây dng Bàn tin 
Thông báo nci b (phiic vij sinh hoat chi b ,  cüa khôi Lc luqng vu trang) nhàm 
nang cao chat luqng sinh hoat  chi b hin nay. Diêu chinh, bO sung ni dung quy 
dinh thirc hin cong tác tuyên vn phü hçip vói yêu câu thc tiên. Rà soát, ban hânh 
quy chê mâi ye phôi hçrp cong tác gifla các si, ngãnh, don vj trong chi do, phôi 
hqp thc hin cong tác tuyên vn. 
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3. Dtr báo, nm bt din bin Va djnh htróng fir ttr&ng, dir 1un xã hi; tang 
ctrô'ng cong tác thông tin gn vói thçrc hin quy ch dan chñ t co' s& 

Tiêp ti1c thrc hin các chi th, kt lun, quy djnhcüa Trung mmg, Tirih üy v 
hot dng nàm bat, phãn ánh, diêu tra, d báo dii lun xã hi trên dja bàn tinh. 

Thuing xuyên cüng c& kin toàn và nâng cao ch.t hrqng hoat dtng cüa dôi 
ngQ báo cáo viên, tuyên truyên viên các cap. Phát huy vai trô cüa di ngü báo cáo 
viên trong vic cung cap thông tin theo djnh huàng cüa Dãng cho can b, dàng viên, 
Nhãn dan, nhât là trirâc nhithg van d& quan tr9ng, phüc tap,  nhy cam. Cüng cô, xây 
dtmg và duy tn tot hoat dng cüa h thông thông tin Co sâ. Phát buy vai trô cüa các 
chi'rc sac ton giáo, ngu1i có uy tin cong  dông dan cli trong thçrc hin cong tác 
tuyên truyên, 4n dng Nhân dan. 

Xây drng dir n "TiTng dmg cong ngh thông tin trong thu thp, xir l và 
diêu tra dii 1un xã hi trên không gian mng"; môi närn to chirc It nhât 3 cuc diêu 
tra dii 1un xA hi. To chüc hi nghj báo cáo viên cap tinh, huyn; hOi  nghj tuyên 
4n cap xã nén nép hang tháng. Djnh kS'  2 närn to chirc hi thi báo cáo viên giOi tr 
cap co' s& den cap tinh. 

4. Barn sat thtrc tin, nãng cao cht hrçrng cong tác khoa giáo 

Xây dirng Quy dnh v quy trInh so kt, tng kt và xây drng k hoach, 
chrnmg trinh hành dông thirc hin các chi thj, nghj quyêt cüa Dãng trong linh vçrc 
khoa giáo. Thirc hin cong tác hem tra, giám sat, so kêt, tong kêt; phát hin và 
nhan rng nh'ng diên hInh tién tiên trong vic thc hin cong tác khoa giáo. Nãng 
cao chat hrçrng thâm djnh dr thão van bàn ye linh vrc khoa giáo tnthc khi trInh 
cap üy ban hành; các si, ngành trong khôi khoa giáo, tO chüc dãng phài phOi h9p 
vâi ban tuyên giáo thâm djnh dr tháo, trInh cap üy ban hành các nghj quyêt, chi 
thj, chucmg trInh, kê hoach ye cOng tác khoa giáo. Vic ban hành các v.n bàn cüa 
cap üy dOi v&i các lTnh virc khoa giáo phãi sat vó'i thc tiên, tInh khà thi cao, có 
tr9ng tam, trQng diem. Tiên hành kháo sat, hem tra, dnh giá thirc trng tInh birth 
thirc hin các nhim vir khoa giáo mt cách day dü, khách quan trithc khi so két, 
tong kêt, dé xuât nhng giái pháp phi'i hçp. 

Các ngành trong kh& khoa giáo chü dng phi hçp cong tác, trao di, c.p 
nht thông tin thrthng xuyên vó'i Ban Tuyên giáo trong qua trmnh triên khai thirc hin 
các nghj quyêt, cM thj, kêt 1un ye khoa giáo; phôi hçTp tham mu'u cap ày chi dao 
giãi quyêt kpthäi các van dê phát sinh, noi cm lien quan den huh virc khoa giáo. 

Mi nàm th chiic it nht 01 cuc hi tháo v lTnh vrc khoa giáo. 

5. Chü dng phát hin, ngàn ngra, du tranh có hiu qua vó'i am mull, 
hot dng "diên bin hôa bInh" trên linh virc tir tu'O'ng, van boa, bão v nén 
tang tir tirO'ng cila Bang 

Cu th hóa nhiêm vi bão v nn tang tu tixôg cüa Dàng, Mu tranh phãn bác 
các quan diem sai trái, thu dch trong tInh hInh mOi thành kê hoach, chiiong trinh 
thirc hin, dánh giá hang näm cüa cap üy tir tinli den cci sâ. Trong nam 2022 xây 
dmg và ban hành chi thj cüa Ban Thithng v Tinh üy ye tang crrô'ng bâo dam an 
ninh tii tuông - van hOa trong tlnh hinh mri. Thirc hin dir an "Xây dmg, vn hành 
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h thng trang (fanpage) tuyên truyn cüa c.p üy cp tinE, huyn, xâ trên m.ng xã 
hi theo djnh hithng cüa Ban Chi dao  35 tinE Lao Cai". 

Tng izô'ng cong tácbào vchInhtIjnib và quãn 1 can b, dãng viên, 
nEat là kSr  lu.t phát ngôn; cap üy dàng các cap kjp thai nàm bat, tong hqp, báo cáo 
ye cap trên nhüng van dê con nhn thtrc khác nhau trong can b, dàng viên dé kp 
thii xem xét, Co huàng giài quyét, không dê nay sinE nhfng khuynh hiiàng, quan 
diem sai trái dê các the lc thu djch có the igi ding kich dng, lôi kéo chông phá 
Dâng, Nhà nithc, ch d; chü dng ph6ng, chng nguy Co "tcr diên biên", "tçr 
chuyên boa". 

Quan triêt, tuyên truyn, nãng cao thüc cánh giác, khâ nng "tir d kháng" 
trong can b, dang viên và Nhãn dan tnrrc nhüng thông tin xâu, dec, nhüng lun 
diu tuyên truyên sai trái, bja d.t, phá hoai cUa cac the 1irc thu djch. Ngithi dung 
dâu cap üy, c quan, don vj phâi chü dng dâu tranh, phàn bác các thông tin, 
quan diem sai trái, thii dich; da d.ng hóa các hInh thüc dâu tranh, bào v lè phãi, 
gop phân djnh hu&ng dir lu.n xà hi. 

Da dang hóa các hInh thi'rc, phircing pháp d.0 tranh chng "din bin hôa 
bInh" trong linE we tii ttthng, van hóa; chu tr9ng dâu tranh trên mng internet; 
phát huy sirc mnh tong hqp ci:ia các 1irc luçrng, nhât là giOi báo chf, van ngh si, 
doàn viên thanh niên trong dâu tranh, day lüi nhng ãnh hu&ng tiêu circ cüa các 
trang mng xã hi và blog có ni dung xâu, dec, phá ho?i six nghip cách ming. 
Chi dao,  djnh huâng chInh trj, tu tu&ng trong các hot dng cüa các co quan van 
hóa, van ngh a dja phirong, dam bào hoat dng theo dung du&ng. lôi cüa Dáng, 
chmnh sách, pháp lut cña Nba nirâc. Xây dirng, dôi mai phucng thüe hot dng 
van h9c, ngh thut theo hithng chuyên sâu, tto ra nhng tác phâm van hçc, ngh 
thut có giá trj ye ni dung tu tithng, ngh thut và có tác dçing giáo d1ic sâu sac. 

A A , A F A A A F 6. Nang cao chat ltr9ng, hiçu qua cong the dan t9c, ton giao 
D.y m?nh  ph bin, quán trit, gino diie d nâng cao nhn thuc cho can b, 

dàng vién, dc bit là can b, dáng vien lèm cong tác dan tc, ton giáo và can b, 
dàng viên & vng dông bào dan tc, vüng dông bào có ton giáo ye quan diem, chü 
triicrng cüa Dãng, chinh sách pháp luâtcüa Nhà nuâc ye cOng tác dan tc, tOn giáo. 
Hang näm, to chuc các lap tp huãn, bôi duoiig cho can b, cong chuc lam cong tác 
d tc, ton giáo. 

Xây ding và phát huy vai trO cüa ngiii có uy tin trong dng bào dan tc. 
Phát buy vai trO di ngü giáo viên, nEân vién y tê thOn, ban; chuc sac, chuc vic, 
tnr&ng dông h9, nguäi CO uy tin trong cong  dông trong cong tác tUyêfl trUyên vn 
dng a dja bàn dan Cu; d.c bit chu tr9ng nâng cao nhn thCrc, trách nhim và 
nghip viI cong tác vn dng cho di ngfl nay thông qua tp huan, to chuc g.p m.t, 
thông tin. 

Thc hin t& Cong tác quãn l nhà nithc di vai cOng tác dn tc, ton giáo 
và thrc hin tt các chfnh sách v dn tôc, ton giáo. Cii the hóa các quy djnh cüa 
Dàng, Nba nixâc ye cong tác dan tc, ton giáo phü hçip vâi tInE hinh thc tê dja 
phuong. Dé cao vai trO trách nhim cüa chInh quyên Co S& trong cOng tác quàn ly, 
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thirc hin chInh sách dan tc, ton giáo trên dja bàn, thra cong tác quàn 1 cüa chInh 
quyên cac cap di vào nén nêp, chit chë, hiu qua và dung pháp 1ut. 

MTTQ và các t chcrc chInh trj - xâ hi nm chic tInh hInh nhân dan, tInh 
hInh dan tc, ton giáo; to chirc tuyên truyên, 4n dng dOng bào dan tc, dông bào 
có ton giáo thirc hin tot các chü trLrang cña Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nlià 
nuOc; tIch crc tham gia các cuc vn dng, các phong trào thi dua yêu nuâc; thc 
hin có hiu qua cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xây dimg nông thôn mâi, do 
thi van minh". 

EMy m?nh  cong tác kim tra, giám sat vic trin khai thirc hin các chü 
triio'ng cüa Dàng, chInh sách pháp lu.t cüa Nhà nilâc ye cong tác dan tOc,  ton giáo. 
Hang nAm cap üy, chInh quyên có kê hoach-kiêm  tra, so kêt, tong kêt vic thc 
hin các chi thj, nghj quyêt cüa Trung uong, cUa tiinh ye cOng tác dan tc, ton giáo 
coi day thrc sir là mt d-t sinh hoat chInh trj sâu rng trong toàn the can b, dàng 
viên, cOng chcrc, viên chirc, nhân dan và các tin do ton giáo. 

Trin khai có hiu qua chuong trInh pMi hqp cOng tác dan vn; xay dirng và 
phát buy vai tró cüa ngui có uy tin trong vüng dOng bào dan tc thiêu so, chi:rc 
sac, chcrc vic các ton giáo tao  thànhmng hrâi dan 4n rng khäp trong cOng tác 
tuyên truyên, 4n dng nhân dan chap hành tOt chütnrong, throng lôi cüa Dàng, 
chIth sách pháp 1ut cüa Nba nuâc, không dê các the lire thU djch lçi diing van dê 
dan tôc, ton giáo chia rè, phá hoai khôi doàn kêt toàn dan ttc dông thi, tao CO SO 
dê dâu tranh chông các hoat dng lqi dung dan tc, ton giáo, me tin dj doan, 
gay tOn hai  den lai Ich cUa To quOc, dan tc và nhân dan. 

T chUc t& các cuc giao luu gp rnt giCta chfnh quyn các cp vri ngtrOi 
có uy tin trong vUng dông bào dan tc thiêu so, chirc sac, chirc vic, nba tu hành 
trong các ton giáo, tao  sr gãn gUi, tin tuOng, cUng nhau giài quyêt nhUng van dé 
lien quan den cOng tác dn tc, ton giáo. Phát huy vai trO giám sat, phàn bin xã 
hi cUa Mt trn To quOc và cac doàn the chInh trj - xã hi trong cong tác dan tc, 
tOn giáo, kjpthi phát hin các van dê mâu thuân, brc xUc và dê xuât kiên nghj vài 
cap us', chInh quyên có bin pháp giãi quyêt. TAng cu&ng phOi hgp vâi CáC Co quan 
nhà nithc và dcm vj lirc hrgng v11 trang thc hin cOng tác vn dng quãn chuing 
dan tc, tOn giáo. 

IlL GL&I PHAP THIJ'C HhJN 
1. Tang cirO'ng str Iãnh do, chi do, kim tra, giám sat cüa cp ily dãng, 

nhâtlà ngirO'idfrngdâu 
Các cp Uy dãng, ban thu&ng vii, dng chI bI thu c.p Uy và thU truong cci 

quan, don vj phãi trirc tiêp lnh do, chi dao,  chju trách nhim ye cong tác chInh trj 
tu tuong, tuyên truyen vn dông cUa dàng b, chi b, co quan; chU dng rà soát, 
xác djnh rô nhUng van dé cOng tác tuyen giáo, d vn, dan tc tOn giáo dê tp 
trung thrc hin có hiu qua. ChU trI yà chju trách nhim toàn b cong tác chi dao, 
tO chUc hçc tap, quàn trit, kiêm tra, giám sat vic triên kbai; thçrc hin các chi thj, 
nghj quyêt, ket 1un ye cOng tác tuyên giáo, dan vn cUa Dàng; dOng thii ci the 
hóa thành các chU tnrong, dê an, kê hoach triên kbai cUa cap minh; chU tr9ng cOng 
tác so két, tOng kêt thc tin. 
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Xây dmg chuong trmnli, k ho.ch thirc hin các nghI quyêt, chi thj sat vi 
thirc. tin trng ngành, dja phucmg, don v trong do chü tr9ng vic dê ra mic tiêu, 
nhim vu, giài pháp cu th, d hiu, d thc hin, dê kiêm. tra, dánh giá. 

CM dao, tao diu kin d ban tuyen giáo, ban dan 4n phát buy vai trO chü 
trI, phôi hop vci các ban xây dirng Dãng Va Van phOng cap üy, co quan qun 1 
Nhà nuâc cüng cap trong vic tuyên truyên, vn dng thirc hin nhim vii phát 
triên kinh tê - xä hi;. pMi hop ch.t chê vói các co quan trong tuyên truyên, 4n 
dng, to chirc thirc hin nhim vi chinh trj, các phong trào thi dua yêu nu9c, các 
cuc vn dng,... 

2. Xây dtrng di ngü can b ngành tuyên giáo, dan 4n dáp ü'ng yêu cu 
nhim vii; tang ctrrng dan tir co s& vt chat dáp frng yen call nhim viii 

Hang näm xây drng k hoach  dao  tao,  bM dithng; chCi tr9ng vic bôi dixmg 
nâng cao k5 nng nOi, viêt, tuyen truyên, 4n dng, thuyêt phic, tham miruvà khâ 
nng d báo cua can b tuyên giáo, dan In. T5u tiên tao  diêu kin dê can b tuyên 
giáo, dan van, giang viên trung tam chInh trj các huyn, thj xã, thành phô, Trir&ng 
Chmnh trj tinh tharn gia cac khóa dào tao,  bôi duöng ye chuyên rnôn, nghip vi, l 
1un chinh trj; nhât là can b trê, can bO trong quy hoach, CO triên v9ng. Xây drng 
di ngü can b có tInh kê thüa, phát triên gita các the h, bão dam can dôi can b 
lãnh dao  quãn 1, can b ké con, can b tré dê tao  nguôn. [5u tiên tuyên diing sinh 
viên tot nghip dai  h9c trInh d khá tr& len có ngành nghê gãn vài linh vrc, nghip 
v'çt tuyên giáo; các 1rng viên co kinh nghirn cong tác thc tê, phü hop vOi vj trI 
vic lam. Djnh kT hang näm to chüc tp huãn nghip vii cong tác tuyên giáo, dan 
vn cho can b lam Cong tác tuyen giáo, dan 4n & co s&. 

H.ng nám rà soát, xay dirng hoàn thin các quy djnh chrc näng, nhim vi, 
quy chê hoat  dng, xac djnh rO co ché, chInh sách, diêu kin bâo dam dê phát huy 
tot vai trô cüa các co quan tuyên truyên, báo cM, van h9c ngh thut, h thông ban 
tuyên giáo, ban tuyên huân, ban tuyên 4n, báo cáo viên, cong  tác viên dr 1un xã 
hi ti tinh den co s&. 

Thuc hin vic luân chuyn can b Ban Tuyén giáo, Ban D 4n Tinh üy 
và ban tuyên giáo, ban dan vn các huyn üy, thj Uy, thãnh ñy den các s&, ban, 
ngành, dja phixang, don vj và ngucc 'ai  dê dào tao,  rèn luyn, bOi duOng can bt. 
Chñ tr9ng phirong thirc bô nhim chirc danh lAnh dao  quãn 1 cap phOng thông qua 
phóng van, trInh bay dê an, chucrng trinh hành dng. Coi tr9ng vic dánh giá chat 
h.rqng can bô tuyên giáo, dan In hng nm, dánh giá can b gan vài cong tác thi 
dua, khen thuOiig. 

Dn ht nm 2021, Ban Tuyen giáo, Ban Dan vn Tinh üy có phông h9p 
trrc tuyên diing chung; nthig cap Cong thông tin din tà Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
Ban D vn Tinhüy dáp rng yeu cau nhim vii cong tác thông tin tuyên truyên. 
Dãu tu cci s& v.t cMt, trang thit b Cong ngh thông tin hin dai  phuc vii nhiem  vii 
chuyen mOn càa can b, cong chirc Ban Tuyén giáo, Ban Dan vn Tinh üy. Trurig 
tam chinh trj các huyn, thj xa, thành phô dtrcic trang bj dOng b co s& 4t chat, 
trang thiêt bj k5 thut dat  chuãn theo quy djnh cüa Ban Tuyên giáo Trung irong 
phiic vil cOng tác giãng day, bOi dirông. Tang cung dau tu co s& 4t chat, thiêt bj, 
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phucTng tin lam vic cho cci quan, can b, cong chüc lam cong tác tuyên giáo, dan 
4n theo hx&ng hin di, dáp üng yêu câu, nhim vi. Day mnh ig diing cong 
ngh thông• tin phic vi cong tác tuyên giáo, dan vn dáp thig yen câu nhim v 
trong tmnh hInh mri. 

H.ng näm xây dirng k hoch kim tra, giám sat các t chüc dãng, các s&, 
ban, ngành, Mat trn To quôc, doàn the chInh trj - xã hi trong tinh ye hc tap, 
quán trit, thirc hin các ngh quyêt, quyêt djnh, chi thj, quy djnh, quy chê, kêt lu.n 
cüa Trung hang, ca Tiiih üy trong 11th vrc tuyên giáo, dan van. 

3. Thiyc hin cr ch phôi kêt giü'a các lire hrçrng lam cong tác tuyên giáo, 
dan vn và các co' quan lien quan. Tang c1rrng cong tác kiêm tra, giám sat, 
trao dôi, h9c tp mô hInh, kinh nghim 

Rà soát, ban hành, thirc hin nghiêm tue quy ch phi hcip trong vic triên 
khai k hoach  phát triên kinh tê - xä hi; giãi quyêt các van dé brc xüc cüa Nhan 
dan giUa ban tuyên giáo, ban dan vn vó'i Ca quan quãn 1 nhà nrnrc càng cap. 
Hng näm Co dánh giá diêu chinh, bô sung ni dung phôi hçTp cho phñ hqp theo 
huâng day mnh cãi each hành chmnh, hiu içrc, hiu qua. 

Hing näm, ban tuyên giáo, ban dan vn các cap, ban tuyên vn cci sâ phOi hçip 
chit chë vi các cap, các ngành thc hin kiêm tra, dánh giá, tong kêt vic thçrc hin 
cong tác tuyên giáo, dan vn, tuyên vn. Chü trong kiêm tra trçrc tiêp & co s&, trong 
can b va dang viên; thông qua do lam can cCr danh giá hiu qua, chat hrçmg cüa cap 
üy dáng c.p duài ye cong tác chinh tn lii tir&ng, tuyên truyên vn dng. 

Xây dirng k 1ioch, chhang trinh tham quan, h9c t.p các rnô hmnh, kinh 
nghim hay, hiu qua cüa các dja phiio'ng trong và ngoài nu&c có diêu kin thong 
dông vài Lao Cai trong thrc hin cong tác chInh trj tir tuO'ng, tuyên truyên, vn dng. 

4. Tang cirô'ng sly lãnh d,o cüa các cp üy dãng di cong tác dan vn cüa 
các co' quan nhà nu*c, MTTQ và các to chfrc chInh tr: - xa hi 

H&ng näm, trên Ca sâ nhuiig vn d du 1un xâ hi dang quan tam; nhftng 
vu yiêc nôi cm, büc xüc trong Nhan dan, xay dng kê hoch tiêp xuc, dôi thoi 
trirc tiêp v&i Nhán d cüa ngithi dIrng dâu cap üy, chinh quyên các cap dê trrc 
tiêp nghe thüng phan ánh cüa nhan dn ye qua trinh phát trien kinh te - xã hi cüa 
các dja phuong, tr do kjp th&i phát hin nhüng bat cp trong cong tác lãnh do, chi 
do, nhüng quy djnh không phü hcp, giâi quyêt nhUng van dê bhrc xllc trong Nhân 
d ngay tr ca so. 

Tip t1ic ci th hoá các các nghj quyt, chi thj, chuang trinh cUa c.püy các 
cap thãnh các ni dung ciii th dê triên khai tOi các cap, các ngãnh và các tang lop 
NJaãn dan thc hin dt hiu qua. Hang nam to chüc các l&p t.p huán, bôi duö'ng cho 
can b, cong chuc, viOn chrc nhà rnthc ye cOng tác tuyên truyOn, vn dng, hi.r&ng 
dan, to chuc cho nhan dan thirc hin các chü tnrang cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut 
cüa Nhà mroc. Thirc hin kiêm tra, giám sat cong tác dan vn cüa các ca quan nba 
fluOC các cap, bão dam dé Nhân d tham gia quãn 19 xâ hi, giám sat hoat dng cüa 
ca quan nhâ nuOc, can b, cOng chuc, viên chuc; kiêm tra, giam sat, dáth giá ket 
qua cOng tác dan vn cüa MTTQ Va the to chuc chInh tn-  xã hi CáC Cap. 
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D.y mnh phong trào thi dna "Dan vn khéo" gn vi các phong trào thi dua 
yêu ni.r&c cüa UBND tinh và các cuc vn dQng, phong trào do MTTQ, các to chi'rc 
chInh tn - xã hii phát dng. Mi näm xây dmg It nhât 45 mô hInh "Dan vn khéo" 
trên dja bàn. Hang näm, to chüc rà soát, dánh giá hiu qua cüa vic thc hin 
các rnô hInh "Dan 4n kheo", kjp thai biêu ducrng, khen ththng và tuyén 
truyên sâu rng nhng mô hInli hay, each lam sang to trong Nhân dan. 

5. Xây dirng các d an, quy djnh, quy ch& k hoich,... thirc hin 

(1) Thirc hin d an: "Xây dçrng, vn hh h thng trang (fanpage) tuyên 
truyen cüa cap üy cap tinh, huyn, xâ trên mng xa hi theo djnh huó'ng cüa Ban 
Chi do 35 tinh Lao Cai". 

(2) Xây dmg d en: "TTng diing cong ngh thông tin trong thu thp, xir 1 và 
diêu tra du 1un xã hi trén không gian mng". 

(3) D an "U'ng diing phn mm t chrc các cuc thi tim hiêu, trin khai và 
châm bài thu hoch V Chi thj, nghj quyêt cüa Trung trong, tinh và tuyên truyên 
giáo diic ljch sir truyên thông quê hixong, dat nithc trên không gian mng". 

(4) Xây dimg d an: "D.0 tu trang thit bj cong ngh thông tin, cci s0 4t 
chat k thut phçic vii nhim vi cong tác trong h thông ngành tuyên giáo, dan 4n 
cüa tinh. 

(5) Quy dinh v chi dao, djnh huóng ttr tu&ng, chInh tn dM vri cong tác 
thông tin báo clii và tiêp nhn, xCr l thông tin báo chi, du 1un xã hi. 

(6) Diu chinh, b sung ni dung quy djnh thc hin cong tác tuyên 4n trên 
dja bàn tinh phü hqp vOi yêu câu thirc tin giai do?n mGi. 

(7) Rà soát, ban hành quy ch mài v ph& hcip cong tác gi1a các Co quan 
tham muu giüp vic Tirih üy, Uy ban Mt trn To quôc và các doàn the chInh tn - 
xä hQi tinh trong chi dao, phôi hçp cung cap thông tin tuyên truyên và thirc hin 
cong tác tuyên vn trén dja bàn tinh. 

(8) Ban hành quy ch (chucmg trinh) phi hcrp cong tác gita các s&, ngành, 
don vj lien quan trong tuyên truyên, thc hin cong tác khoa giáo; 

(9) Xây dirng k hoach  nãng cp 2 Bàn tin Thông báo ni b (phiic vii sinh 
hoat chi bo); xay drng Bàn tin Thông báo ni b (ph%ic vi sinh ho.t chi b cüa 
khôi Lirc 1ung vu trang) nhàm nãng cao chat luqng sinh hot chi b hin nay. 

(10) Xây drng Quy djnh v quy trInh so kt, tngkt và. xây drng k hoach, 
chuong trInh hành dông thuc hiên các chi thj, nghj quyêt cüa Dàng trong linh v1rc 
khoa giáo. 

(11) Quy dnh cüa Ban Thu&ng vii Tinhüy v h9c tap, qun trit nghj quyt, 
clii dii dôi vài cri b, dâng viên trên dja bàn tinh. 

(12). Xây dirng d an: "ling cuing ya di mâi cong tác dan vn cUa các co 
quan Nhâ nuàc, Mt trn To quOc và các to chi.'rc chInh trj- xã hi các cap trên dja 
bàn tinh, giai do?n 2021- 2025". 
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(13). Xây dirng D an: "Nâng cao hiu qua cong tác dan tc, ton giáo trén 
dja bàn tinh, giai doan  202 1-2025". 

(14) Tài 1iu tuyên truyn v tin nguông, ton giáo. 

(15) Tài 1iu tuyên truyn v& thrc hin quy ch dan chü a cci s&. 

(16) Huang dn xây dimg mô hinh din hinh "dan vn khéo" trên dja bàn tinh. 

(17) Xây drng Dê an: "Phát trin van h9c - ngh thut tinh Lao Cai dn 
nàm 2025". 

(18) Xây dmg Chi thj: "Tang cu&ng bão dam an ninh tu tu&ng - van hóa 
trong tInh hmnh mài". 

6. Co ch& chInh sách và du tir 

Rà soát, dánh giá vic thirc hin h thng chInh sách hin Co v cong tác 
tuyên giáo, dan von. Diêu chinh, bô sung, ban hành mài các cci ché, chinh sách, 
nguôn von dâu ti.r, h trçi, bôi throng cho vic thc hin các mic tiêu, nhim vi va 
1c luçing can b lam cong tác chInh trj tu tu&ng, tuyên truyên 4n dtng. 

Xây dirng car ch giám sat, bào dam cht krcrng bM duOng, dào tao  và dào 
tao lai chuyên mon cho dti ngü can b cong chüc tuyên giáo, dan 4n; khuyên 
khIch và có car chê ho trçc ye kinh phi dê di ngü can b tuyên giáo, dan vn tham 
gia dào tao,  bi dtrOng, nâng cao trinh d chuyén môn, nghip vi. 

Iv. Niru cAu KINH PHI 

1. Nhu cu kinh phi thyc hin dê an: 190,056 t dông 

2. Ngumn vn 

- Vn ngãn sách nhà nuac: 190,056 t dông 

- Phân kS'  du tir. 

(Chi tilt tgiPhy biê'u kern theo) 

V. HIU QUA CUA BE AN 

1. Ye kinh te 

Th?c hin dng b các giâi pháp v cong tác chInh trj ttr tu&ng, tuyên truyn 
vn dng tao  si thông nhât cao trong toàn Dàng b và h thông chInh trj, sr dOng 
thun cüa nhãn dn các dan tc trong tinh gop phân thirc hin thàng lqi các miic 
tiêu nghj quyêt dai  hi dàng b các cap, nhât là Nghj quyêt Dai  hi Dàng b tinh 
lànthüXyL 

2. V x hi 

Tang ctr&ng tuyên truyn v.n dng, c vu phong trào thi dua yêu nithc, nhân 
rng các cá nhân, t.p the, mO hInh diên hInh tién tiên lam cho Nhàn dan tin tithng 
vâo dir&ng lôi, chü trtrong cüa Dàng, chinh sách, pháp lust cüa Nhà ni.râc, doàn 
kêt, tIch c1rc thi dua lao dng, san xuât gop ph5n thçrc hin thäng lcii nhim v'i 
chInh tn, phát triên kinh té - xã hQi tinh Lao Cal. 
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Phân thfr ba 

TO cmYc TH1J'C HIN 

I. LANH DO, Cm BO THITC HIN BE AN 
Ban Ch.p hãnh, Ban Thuàng vi.1 Tinhñy, trrc tiêp, thi.rông xuyên là Thithng 

tnrc Tinh üy chiu trách nhiêm lânh dao, chi dao  to chcrc, kiêm tra, giám sat, thic 
hiênDêán. 

H. PIJAN CONG TRACH NHI1M TIIçC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban Dan vn Tinh üy 

Chü tn phi hqp các cci quan lien quantham mini xây drng k ho.ch quán 
trit, tniên khai và ban hành các dê an, quy chê, quy djnh... cii the dê thirc hin Dê 
an; tham mini chi dao, don dôc, phôi hop, huó'ng dan, hem tra, giám sat, dánh giá 
tInh hInh thuc hin. 

Ban Tuyén giao Tinh üy chU tn, phi hcrp Ban Dan vn Tinhüy djrih k báo 
cáo, so két, tong ket vic thiic hin Dê an; xây dimg, tOng hqp d1r toán kinh phi 
dam bão thrc hin các ni dung De an trinh cap có thãm quyên xem xét, phê duy. 

. A P. A 2. Bang doan H9i dong Nhan dan tinh 
Nghiên ciu ban hành các cci ch& chinh sách bâo dãm cho cáo hot dng cong 

tao chinh trj tii ttthng, tuyên truyen vn dng trên dja bàn tirih trong giai don mfri. 

3. Ban Can s Bang Uy ban Nhân dan tinh 
H'irâng dn 1p và quãni trang rnng xa hi chinh thüc cüa cáo dãng bvà 

cáo cci quan, don vj tr tinh den cci sâ dé phiic vi cOng tác thông tin, tuyên truyên; 
thng ci.thng bô tn kinh phi, cci sâ 4t chat, hin di hóa trang thiêt bj, phuong tin 
hin dai  dam bão phiic vi Cong tao chInh trj tu tt.r&ng, tuyên truyên vn dng. 

Chi dao  cáo cci quan trong khi khoa giáo cp tinh phi hçip ch.t chë vOi 
Ban Tuyên giáo Tinh üy dê tham mi.ru cho Tinh ñy lânh d.o, thirc hin các nghj 
quyêt, chi thj, kêt 1un cña Trung umg trong linh vrc khoa giáo. 

Clii dto S& K hoch và Du tii, Sà Tài chmnh; UBND cáo huyn, thj xã, 
thành phô can dôi, bâo dam kinh phi thuc hin nghim vi cOng tác chinh trj tu 
tuâng, tiiyên truyên vn dng theo ni dung Dê an. 

4. Các ban xây dirng Bang và Van phông Tinh üy 

Cn cü chirc nàng, nhim vii phi hqp ch.t chë vói Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
Ban D vn Tinh üy trong trién khai, thirc hin Dé an. 

Ban Tt chi'rc Tinh Uy chü tn, ph& hçp vfii Ban Tuyên giáo Tinh üy tham 
mliu ban hành quy djnh ye tiêu chuãn can b tuyên giáo và giàng viên 1 lu.n 
chinE tn; tham mini thiic hin 1un chuyên, bô nhim dOi vói can b tuyên giáo, 
dan vn có pham chat chInh trj, nang hrc cOng tác và dáp üng tiêu chuan chüc danh 
ye cOng tác t.i cáo sâ, ngãnh, dja phuong; diêu dng, bO nhim can b, 1nh do fIr 
các s&, ngành, dja phucrng có dü tiêu chuãn ye nhn nhiim v1 tai cci quan ban 
tuyen giáo, ban dan vn cap tinh, huyn; hizóng dan dua tiêu chi ye hçc tp l lun 
chInh trj và các nghj quyêt, chi thi cüa Dãng vào danE giá dãng viên hang näm. 
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Uy ban Kiêm tra Tinh üy chü trI, phi hçrp vth các ccr quan lien quan tham 
mixu ban hành Quy dlnh  ye cung cap thông tin cho báo clii sau các k5' hçp cüa Uy 
ban Kiêm tra Tinh ñy. 

Ban Ni chInh Tinh Uy phi hçip cung c.p thông tin phic vi tuyên truyn v 
cong tác ni chinh, câi each tu pháp và phông, chông tham nhüng trén dja bàn tinh. 

VAn phOng Tinh üy ph& hqp vói Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban Dn vn 
Tinh üy, SO Tài chinh thâm djnh, trInh cap có thãm quyên phé duyt nguôn kinh 
phi dam bão thirc hin các nti dung Nghj quyêt. 

5. Các s&, ban, ngành, Mt trn T quc và các doàn the chInh trj - xã 
hi, Hi quân chüng tinh 

Ci th hóa các quan diem, n1iim vçi, giãi pháp trong Nghj quyt thành k 
hoach, chuo'ng trInh, nhim vii cong tác hang nAm dê thirc hin bâo dam sat chirc 
nang, nhim v, hiu qua cao. 

6. Các huyn üy, thj üy, thành üy, dãng üy trirc thuc, ban can slr 
dãng, ilãng doàn 

CAn cü chüc näng nhim v và các ni dung lien quan trong D an có trách 
nhim xay dimg kê hoach, clii dao,  h.ràng dan và to chtrc thirc hin có hiu qua các 
ni dung cüa Dê an. 

III. CH DO HIJ'ONG DAN, DON DOC, K1IFM TRA, GIAM SAT, THÔNG 
TIN, BAO CAO, SCf KET, TONG KET 

Ban Tuyên giáo Tinhüy chü trI, phi hcp vii Ban Dan vn TinhUy Va CC ccr 
quan, clan vj, dja phrnmg có lien quan dinh kS' hang nãm, giih và cuôi nhim k' 
dánh giá, báocáo tmnh hinh, kêt qua thirc hin Dê an vói Tinhüy; chü dng dé xuât 
diêu chinh, bô sung nhim vi.1, giãi pháp thirc hin Dé an cho phü hçp vri yêu câu 
nhim vii thc te, bão dam hoân thành .thàng l?i  các m11c tiêu, nhim vi cüa D an.!. 

Ncii nhán: T/M TINLI UY 
- Ban BI thu TW Dâng, :' THu 
- Ban Tuyên giáo TW, 
-BanDnvnTW, 
- U: Tinh üy, HDND, UBND tiith, 
-Cácbanxaydi.mgDangTinhüy, 
- Các Dãng doàn, BCS Dáng, 
- Các huyn üy, thj üy, thãnh üy, dáng üy 
lrirc thuOc, 
- Cac &c Tirih üy viên, 
-Cácsô,ban,ngành,MUQ, toànthêtinh, 
- Lnh do Vnphông Tinhüy, 
- Chuyên viên tong hçip -VPTU, 
- Luu Van phong Tinh üy. 



Biêu 01 

MUC TIEU BE AN 
(Kern theo D an so' 1 7-DA/TU, ngày 11 tháng 12 nárn 2020 cza Tinh iy Lao Cai) 

I F NQ1 dung 
• 

Don vi 
• 

Muc tiêu 
A , Dc an 

Muc tiêu 
nam 2021 

Muc tiêu 
nam 2022 

Muc tiêu 
nam 2023 

Muc tiêu 
ilain 2024 

Muc tiêu 
nam 2025 

I 
Miic tiêu (iiIiiin vti) 1: Nghiên cthi, hçc tIp I Iu(ln chInh tr, llch  sü 
Dãng vã rèii Iuyn, tu duöng v tu' tu'Ong, chIn Ii tr; I tu'öng ccli 
ming, dto due, 1i sng cho can b, dãng viên, tIi Ii tré 

1 
To chic các hi nghj: I-Ic ttp, trin khai nghj quyt, Bi ducng cap 
nht kin th(ic cho can b dâng viën, nOi chuyn chuyên d cho di ngCi 
can bO 1nh dto dä nghi huii trên dja bàn tinh... (5 HN/näm) 

I-Iôi nghi 25 5 5 5 5 5 

2 
Kim tra vic tu dung rèn 1uyn cta can b, dáng viên theo tu tiróng, 
dao dti'c, phong cách H ChI Minh 

Cii QC 45 9 9 9 9 9 

3 
Biên soan, phát hành sách nhcng tam guong hc tp và lam theo Bác và 
sách nhiing tác phAm báo chI,vtn hóa van ngh tiêu biu vi& v vic 
lic tip và lam theo Bác 

An phtm 3 1 1 1 

Dinh kS'  2 näm t chñc hOi  thi giãng viên L' luIn chInh tr giói tir cap 
ca s dn cip tinh(9 dáng b + BTGTU =10 cuc x 2 nàm) 

91 1 l-1 th 20 10 10 

S 
H trçi dào tio bôi duing can b tuyên giáo, dan vn v chuyên môn, 
nghip vti và l2 luin chInh trj (Mi näm d kin có 20 can b lam cong 
tác tuyên giáo, dan 4n dirqc dâo tjo x S nàm) 

I-1i nghi 100 20 20 20 20 20 

6 
Tp huân nghip vv cong tác tuyên giáo cho can b lam cOng tác tuyên 
•, 

giao tu tlnh den co sci. Mot nãm I kp (TG, DV) 
Hoi nghi 5 1 1 1 1 1 

Mic tiêu (nliim vii) 2: Quãn I, chi do, djnli Iiu'Ong thông tin bäo 
chI, van hóa van ngli; các oi hInh, phuong tin tuyên truyên 

1 
T chñc các hi nghj tuyên truyn chü trirong cCia Dàng, chInh sách 
pháp luit cua Nha nuóc.. (Môi nam 2 hi ngh x 5 närn) 

j n°lii 10 2 2 2 2 2 

2 
Môi nãrn biën soin 05 tài lieu tuyên truyên chü truGng chInh sách cCia 
Dàng, pháp lut cOa Nhà niróc, tuyên truyn chirong timnh MTQG, xOa 
dOi giâm nhèo. 

Tài lieu 25 5 5 5 5 5 

Trang 1 



TT NQI dung D011 V 
Muc tiêu 

J3 an 
Muc tiêu 
närn 2021 

Muc tiêu 
nirn 2022 

Muc tiêu 
11am 2023 

Muc tiêu 
närn 2024 

Muc tiêu 
närn 2025 

3 

Dt mua, cp phát báo, tp chi cOa Dâng cho các t ch(rc cci si dáng 
trên dja bàn tinh theo quy djnh cüa Tinh üy và Thông báo k& 1un S6 
173-TB/lW ngày 06/4/2020 ccia Ban Bi thu Trung wing Dáng v tiêp 
tVc thtrc hin Chi thi s6 11 -CT/TW cCia B ChInh trj khóa VIII v vic 
mua và d9c báo, tp chI ctia Dãng. 

Dâu baD 15 3 3 3 3 . 3 

Nâng cp 02 Bàn tin thông báo ni b phic vi sinh hoit chi b toàn 
tinh (Tr40 trang len 50 trang; Tir kh6 I4x20 len 16x24) t& nàm 2021 

Ba n in 10 2 2 2 2 2 

Xây dirng Bàn tin thông báo ni b phc vv sinh hott chi b kh61 Lijc 
krçrngvUtrangtinh 

Bàn tin 5 1 1 1 1 1 

6 

____ 

Xây dijng chuyên trang, chuyên myc; hang tuan, hang tháng tuyên 
truyn ni dung, cách lam, hiu qua cCia các chü trucmg, thring 16i ccia 

A cap üy, chInh quyên; k!p  thii phát hin, co VU, dng vtên, nhân rung 
nhUng nhân t6 mâi, tIch die:  1 chuyn trang, chuyên myc x 3 1oti hInh 
x 12 tháng x 5 nAm x 10.000.000,d 

Chu en 
trang, 
chu en 

mc 

15 3 3 3 3 

. — 

3 

XuAt bàn Tip chi Van ngh Lao Cai dânh cho d6ng bào các dan t9c 
thiêusô 

Ta chI p 1 1 

8 D an phát trin vAn h9c ngh thut giai dotn 2020 - 2025 D an 1 1 

III 

____ 

Miic tiêu (nIiim viii) 3: Dir báo, nm bit din bin và dlnh  hu*ng tu 
tu'öng, du' Iun xã hi; tAng cu'&ng cong tác thông tin gn v&i thirc 
hin quy ch dan chü ô' co' so' — 

1 Mt nAm t6 ch(rc It nht 3 cuc diu tra du lun xA hi Hi nghj 100 20 20 20 20 20 

2 

Xây dirng d an "Gng dung phan mm t6 ch(rc các cue thi tim hiu, 
trin khai và chm bài thu hotch v Chi thj, nghj quyt cUa Trung u'clng, 
tlnh và tuyên truyn giáo dye ljch sCr truyn th6ng quê htrcing, dat 
trên không gian mng". 

Hôi hi g 75 15 15 15 15 

Djnh kS'  I nAm t6 chCrc tp huAn cho di ngU cong tác viên DLXH tr 
tinh dn ccr si (14 clang bô+BTGTU=1 5 hi nghj x 5 nAm) 

Wi n hi g 5 1 1 1 1 1 

Xây ding d an "U'ng dung cong ngh thông tin trong thu thp, xCr 1 và 
diu tra dtr lun xA hi trén không gian mng" 

a an 
- 

1 1 

Trang 2 



) 

TT Ni dung Don v 
Muc tiêu 

Be an 
Muc tiêu 

nIn 2021 

Muc tiêu 

nm 2022 

Muctiêu 
nm 2023 

Muc tiêu 

iiIm 2024 

Muc tiêu 
nãm 2025 

Djnh k' 1 nãrn th eliCit tip hun cho di ngfl báo cáo viên, tuyên truyên 
viên ttrtinh dn co s(I4 dáng b+BTGTU=15 hi nghj x 5 nàm) 

Hi nghj 75 15 15 15 15 15 

6 
1-lai näm 1 lan to chCrc 1-101 thi I3áo cáo viên giOi CaC Cap (14 dáng 
bO+BTGTU= 15 CUOC x 2 näm) 

1-lôithi 30 15 15 

IV Mtic tiêu (nhim vi) 4: Nâng cao cht luQng cong tác Khoa giáo 

1 
T chCrc Các hi nghj sa kt, tng kt CáC chi thj, nghj quyt cüa Dáng 
trong !Tnh VrC Khoa giáo (Mi näm 4 hi nghj x 5 nàm) 

Cuôc 20 4 4 4 4 4 

2 Mi närn t eliCit It nhât 01 cuOc hOi tháo v linh vtrc khoa giáo. Hi thác 5 1 1 1 1 1 

V 

Muc tiêu (nhim vi) 5: Chü dng phát hin, ngän ngüa, du tranh 
có 1iiu qua vó'i am muit, 1iot dng "diên bin hOa bInh" trên linh 
virc tn tu'&ng, van hóa, bão v nên tang tn ttthng cüa Bang 

1 

Thic hin dê an "Xây diing, vmn hành li tling trang (fanpage) tuyên 
truyn cña ctp üy cp tinh, huyn, x trên ming xã h0i  thco djnh huâng 
cCia Ban Chi do 35 tinh Lao Cal" (Ap ditng CErn 152 xa phu'ng, thj trân 
trong toân tinh x 5 näm) 

D an 152 152 

Miic tiêu (nliim vi) 6: Nãng cao chtt lu'çriig, hiu qua cong tác dan 
tyc, ton .giao 

1 
T ChCiC CC CUOC tiêp XCiC, di thoai tryc tip vOi nhân dan cCia ngui 
dung du cAp üy, chinh quyn các cAp... (120 cuOc/nam/lO Dja phuang, 
dan vi) 

CUOC 600 120 120 120 120 120 

2 Mi nãm xây dirng 45 rnô hnh din hInh "Dan vn khéo" trong tinh MO hInh 225 45 45 45 45 45 
1-Lang näm t chüc h0i  nghj dánh giá hiu qua cUa vic thiic hin mô 
hInh din hInh "Dan vn khéo" trong tinh 

HO1 nghj 5 1 1 1 1 1 

Mi narn t chc 12 lap tp huAn cho hrc 1ung ngui cO uy tin trong 

cong dong, chcrc sac, clit vic, truang dông h9 
1-101 nghj 60 12 12 12 12 12 

Mi näm t cht'rc 2 hOi  nghj gp rnt theo nhóm dan tOe  bao gm nguOi 
cO uy tin trong dng bào dan tOe  thiu s, clit sAc, chc vic các tOn 
giáo nhm biêu duang vã trao di thông tin v chO truang, chInh sách 
cCia Dãng, pháp luit cta nhà nuOc. 

HOI nghj 10 2 2 2 2 2 

Trang 3 



Noi dung Don vi 
Muc tiêu 

• 
Be an 

Mtic tiêu 
nam 2021 

Muc tiêu 
narn 2022 

Muc tiêu 

iiam 2023 

Muc tiêu 

nam 2024 

Muc tiêu 

ilain 2025 

6 
Thrc 1iin d an "Tang cung và di rnOi cong tác dan vn cüa các c 
quan Nhã nuàc, MTTQ và các t ch(rc chInli trj - xI hi trên dja ban 
tinh", giai doin 202 1-2025 

D an 1 1 1 1 1 1 

Thtrc hin D an "Nâng cao hiu qua cong tác dan tc, ton giáo trên dja 
bmn tinh, giai don 2021-2025 

D 1 1 1 1 1 1 

8 
Mi närn t ch(rc 27 lap tp huAn cho giáo vién vã nhfln V1Cfl Y te thon 
ban 

Hôi nghi 135 27 27 27 27 27 

VII 
Mite tiêu (nhiêm vu) 7: V co SO vt cht du tu cho liot diig 
tuyên giáo, dn vii 
Dii tu phOng h9p trijc tuyn tti Ban Tuyên giáo Tinh tiy kt ni dn 
các ding üy trVc  t1iuc Tinh üy 

PhOng 
h9p 

1 

D1iu tu c1ng bQ Co s vit chAt, trang thit bj k9 thut phtic viii cong the 
• 

giang thiy, bôi dung tu trung tLIni chinh tn các huyn, th xii, thãnh p!io. 
can 

Dâu tu may tInh, may in, iriáy chiu cho co quan chü tn d an (may 
tnInh xách tay, may in, may chi&i, may chyp anti, may quay phim...) 

3 3 

Kinh 1)111 hoot dng ci'ia 2 co quan chii tn, dng chii trI d an (XAng xc, 
Van phOng phArn, cOng the phI...) 

Co qu'm 10 2 2 2 2 2 

Trang 4 



Biêu 02 

TONG HqP NHU CAU KINH PHI TH11C HIN BE AN 

(Kèin theo D an so' 17-DAITU, ngày 11 tháng 12 nàm 2020 cza Tinh iy Lao Cai,) 

Dmi vl tInh: 1.000,d 

STT Nôi dung, nhiêm vu 
So 

lu'çrng 
S tin Thành tin 

Miic tiêu (nhim vi1) 1: Nghiên curu, h9c tp 1 1un chinh trl, 
Ijch sfr Bang và rèn 1uyn, tu dirO'ng v tir tu'rng, chInh trj; 
1 tu'Ong cách mng, do dfrc, 1ôi song cho can b, dãng viên, 
thhêtrê 

10,475,000 

1 

T chirc các hi nghi: H9c tip,  trin khai, nghj quyt, Bôi throng 
cp nhât kin thrc cho can bô dàng viên, nói chuyn chuyên dè 
cho dôi ngQ can bô Iãnh do dà nghi hi..ru trên dja bàn tinh... (5 
HN/näm) 

25 50 000 1 250 000 

2 
Kim tra vic tu disOng rèn 1uyn cña can bO,  dãng viên theo tu 
ti.rông, dao thrc, phong each Ho ChI Minh 

25 000 1125 000 

3 
Biên son, phát hành sách nhEng thm gu0ng h9c tp và lam theo 
Bác và sách nhthig tác phm báo chI, van hOa van ngh tiêu biêu 
vit v vic hçc tp và lam theo Bác 

3 200,000 600,000 

4 
t)lnn Ky 2 nam to cnuc nçi mi giang vien ty run eflinn tr gioi 
tr cp Co si dn cp tinh(9 dãng b + BTGTU =10 cuc x 2 
11 

20 100,000 2,000,000 

5 
H trci dào to bM thrOng can b tuyên giáo, dan 4n v chuyên 
môn, nghip vu và 1 Juan ch1nh tn (Mi näm dLr kin có 20 can 
b lam cong tác tuyën giáo, dan 4n dirge dào tao  x 5 näm) 

100 50,000 5,000,000 

6 
Tp hun nghip v cOng the tuyên giáo cho can bQ lam cOng tác 
tuyên giáo tfr tinh den co s. Môi nàm 1 lOp (TG, DV) 5 100 000 500 000 

II 
Mçic tiêu (nhim vii) 2: Quãn l, chi do, djnh htthng thông 
tin báo chI, van hóa van ngh; các Ioai hInh, phung tin 
tuyên truyên 

33,121,000 

1 
T c1iirc các hi ngh tuyên truyn chii truong cüa Dàng, chInh 
sách pháp luât ciia Nhà niràc... (Mi näm 2 hi nghj x 5 nAm) 

10 50 000 500 000 

2 
Mi nAm biên soan 05 tài lieu tuyên truyn chü trircrng chInh 
sách c0a Dãng, pháp luat cCia Nhà nuc, tuyên truyn chuung 
trInh MTQG, xóa dOi giãm nghèo...) 

25 150,000 3,750,000 

3 

Dt mua, cp phát báo, tap chI cüa Dãng cho các th chirc co sO.  
dãng trên dja bàn tinh theo quy djnh cCia Tinh Oy và Thông báo 
kt lun s 1 73-TB/TW ngày 06/4/2020 cUa Ban Bi thu Trung 
uong Dãng v tip tyc thirc hin Chi thj s I 1-CT/TW cOa B 
Chinh trj khóa VIII v vic mua và doe bao, tap  chI cüa Dàng. 

5 2,000,000 10,000,000 

4 
Nâng cp 02 Bàn tin thông báo ni b phic vi sinh hoat chi b 
toàn tinh (TCr 40 trang IOn 50 trang; Tfr kh I 4x20 IOn I 6x24) tr 
nàm 2021 

5 945,000 4,725,000 

Xâydirng Bàn tin thông báo nQi bQ phçic vii sinh hoat chi bQ 
khoi Lirc lugng vu trang tinh 

246,000 1,230,000 

Trang 1 



STT Nôi dung, nhiêm vu 
So 

lu'ç'ng 
S tin Thành tin 

6 

XAy dtrng chuyên trang, chuyên myc; hang tun, hang thang 
tuyên truyn nôi dung, each lam, hiu qua cüa các chci trung, 
dirng li eia cp ñy, chinh quyn; kip thOi phát hin, CO VU 

dng viên, nhân rng nhüng nhân to m6i, tIch circ: 1 chuyn 
trang, chuyên mic x 3 Ioi hinh x 12 tháng x 5 näm x 
I 0.000.000,d 

180 20 000 3 600 000 

XuAt bàn T.p chi Van ngh Lao Cai dànhcho dng bào các dan 
toe thieu so 450,000 2,250,000 

8 D an phát trin van hoc nghê thut giai doan 2020 - 2025 1 7,066,000 7,066,000 

III 
Miic tiêu (nhiêm vi) 3: Dçr báo, nm bt din bin Va djnh 
hirrng tir tirO'ng, dir Iuân xä hi; tang clrông cong tác thông 
tin gn vói thrc hin quy ch dan chü r co' s& 

20,750,000 

1 Môt näm t chrc ft nht 3 cuôc diu tra dix luân xã hôi 15 200,000 3,000,000 

2 

Xây dirng d an 'U'ng ding phan mm t chrc các cuc thi tim 
hiu, trin khai và chm bài thu hoch v Clii thj, nghj quyt üa 
Trung 1rang, tinh và tuyên truyén giáo dtic 1ch s'r truyen thong 
qué hung, dt nixó'c trên không gian mng". 

100,000 500,000 

3 

Djnh kS'  I näm t chrc tp hun cho dQi ngü cong tác viên 

DLXH tir tinh dn co' s& (14 dàng bô+BTGTU=15 hôi nghi x 5 
näm) 

75 50,000 3,750,000 

Xây dngd an "U'ng dung cOng ngh thông tin trong thu tp, 
xix 19 va diêu tra dix 1un xa h9l tren khong gan mng' 

1 3,000,000 3,000MOO 

5 

Djnh k' I näm th chirc tp hun cho di ngü báo cáo viên, tuyên 
truyn vién tt'r tinh dn Ca sO' (14 dáng bô+BTGTU=15 hôi nghj 

x 5 näm) 
75 100,000 7,500,000 

6 
Hai näm I IAn th chirc HQi thi Báo cáo vién giOi các cap (14 

dáng b+BTGTU=I5 cuOc x 2 näm) 
30 100 000 3 000 000 

Miic tiêu (nhim viii) 4: Nâng cao chat lu'çing cong tác Khoa 
giao 

1,500,000 

1 
Ti chüc cáchi nghj so' kt, tng kt các chithj, nghj quyêt cüa 
Dang trong linh vyc Khoa giao (Moi nam 4 h ngh x 5 nam) 

20 50,000 1,000,000 

2 Mi nAm t ehrc it nht 01 cuôc hôi thào v linh virc khoa giáo. 5 100,000 500,000 

Mic tiêu (nhim vy) 5: Chü dng phát hin, ngän ngàa, du 
tranh CO hiu qua vO'i am miru, boit dng "din bin hOa 
bInh" trên Irnh vy'c tu' tirö'ng, van hOa, bão v nell tang tir 
tu'Ong cfla Dãng 

72 960 000 

1 

Thtrc hiên d an "Xây dirng, 4n hành h thng trang (fanpage) 
tuyên truyn cCia cAp üy cAp tinh, huyn, xã trên mng xA hi 
theo dinh hu'O'ng cOa Ban Chi dao  35 tinh Lao Cai" (Ap dyng 
cho 152 xa phixà'ng, th trAn trong toàn tinh x 5 nãm) 

760 96 000 72 960 000 

VI 
Mic tiêu (nhiêm vy) 6: Nâng cao chat hrçrng, hiu qua cong 
tac dan tçc, ton giáo 

30,750,000 

1 
T cht'rc các cuc tip xüc, di thoi try'c tiêp vài nhân dan cOa 
ngu'O'i di1rng dAu cAp Oy, chfnh quyn các cAp... (120 
cuc/nam/1 0 TDa phiro'ng, dan v) 

600 10,000 6,000,000 

2 
Mi nam xãy dirng 45 mO hinh din hInh "Dan 4n khéo" trong 
tinh 

225 30,000 6,750,000 

Trang 2 



STT Nôi dung, nhiêm vu 
So 

lu'çrng 
S tin Thành tin 

Hang näm t chiirc hOi  nghj dánh giá hiu qua ciia vic thrc hin 
mô hInh diên hInh "Dan 4n khéo't trong tinh 

50 000 250,000 

Mi näm t chüc 12 1óptp huAn cho I1rc Iu9ng ngucYi C6 uy tin 
trong c9ng dong, chut sac, chuc viçc, truong dong h9 

60 70,000 4,200,000 

Mi näm t chrc 2 hôi nghj gp rn.t theo nhóm dan tc bao gôm 
ngu,Oi cO uy tin trong dng bào dan tc thiu s& chi'rc sc,chüc 
vic cáctôn giáo nhäm biêu di.rong vàtrao dôi thông tnye chu 
truang, chInh sách cüa Dãng, pháp 1u.t cüa nhà nuóc. 

10 85,000 850,000 
0

• 
 

6 
Thirc hin d an "Tang cu'ô'ng và d6i mi Cong tác dan vn cOa 
CãC co quan Nhà nuoc, MTTQ va các th ch(rc chInh trj - xã hi 
trên dja bàn tinh", giai don 2021-2025 

1 4,500,000 4,500,000 

Thirc hin TD an "Nâng cao hiu qua cong tác dan tQc, ton giáo 
trén dja bàn tinh, giai don 2021-2025 

1 5 500 000 
' 

500 000 

8 
Mi nämM chirc 27 lop tp hun cho giáo viên và nhân viên ' 
tethon ban 135 20,000 2,700000 

Miic tiêu (nhim v) 7:V c sO vt cht dâu tu' cho hoit 
dung tuyen giao, dan vin 

20,500,000 

fu t.r phOng h9p trirc tuyn ti Ban Tuyên giáo Tinh tiy két nôi 
den các dàng ñy trirc thuc Tinh üy 1 1 500 000 

' 
1 500 000 

2 
Du ti.r dng b Ca sO 4t chit, trang thi& bj k thut phic VIJ 

cOng tác giãng day, bi du0ng ti trung tam chInh tn các huyn, 
thi xA, thành ph& 

9 2,000,000 18,000,000 

3 
EMu ti.r máytInh, may in, may chiu cho co quan chO trI dê an 
(may trfnh xách tay, may in, may chiu, may chiip ãnh, may 
quay phim...) 

2 250,000 500,000 

Kinh phi hoat dng cfia 2 co quan chO tn, dng chO trI d an 
(Xang Xe, Van phông phâm, COng tác phi...) 

10 50 000 500 000 

TONG KINH PHI 190,056,000 

S6 tin bang chfr: Mt train chin rnu'o'i tj5, không tram iiäm niu'o'i sáu tr&u  dông chán 

Trang 3 



Phit biêu 2.1 
TONG HP NHU CAU VON THUC HhIN BE AN (Pluum k theo nãm) 

(Kern theo Dê an so 1 7-DA/TU, ngày 11 tháng 12 nárn 2020 cia Tinh y Lao Cai) 

STT Danh muc 
Tong flhll CaU 

von 
Niin 2021 Näm 2022 Nim 2023 Nãm 2024 Nàm 2025 Ghi cliii 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Miic tiêu (nhim viii) 1: Nghiên cii'u, hQc 
tIp 1 luhi chmnli trl,  ljch sii' Bang và rèn 
luyn, tu du'öng v tu' tu*ng, climnli trj; 1 
tu'Ong ciicli ming, dio diic, lii sng clio 
can b, dãng viên, th li tré 

10,475,000 1,775,000 2,575,000 1,775,000 2,575,000 1,775,000 

T ch(rc các hi ngh: I-I9c tap, trin khai, 
nghj quyt, Bôi du'ng cp nhtt kin th(rc cho 
can b clang viên, nOi chuyn chuyên d cho 
clOi ngi can b 1nh dio dä ngh huu trên dja 
bàn tinh... (5 I-IN/näm) 

1,250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2 
Kirn tra vic tu duOng rèn 1uyn cüa can bQ, 
clang viên theo tu tuông, dto dt'c, phong cách 
HO ChI Minh 

1,125,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 

Biên soin, phát hành sách nhilng thrn gu'o'ng 
hçc tp va lam theo Bác Va SaCh flhUflgtaC 
pham bao chi, van hoa van nghç tieu bieu viet 
v viêc hoc tap và lam theo Bác 

600,000 200,000 200,000 200,000 

4 
Djnh k' 2 nAm t ch(rc hOi  thi giãng viên L 
Iutn chInh trl giôi tt'r cp ca sx dn dip tinh(9 
clang b + BTGTU =10 cuc x 2 näm) 

2,000,000 1,000,000 1,000,000 

5 

H trg dào tao  bi du'ng can b tuyên giáo, 
dan vn v chuyên môn, nghip vi và ! lun 
chInh trj (Mi näm dy kin có 20 can b lam 
cong tác tuyên giáo, dan vn du'qc dào tao  x 5 
näm) 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

Trang 1 



STT Danh nine 
Tong 111111 CdU 

Von 
Nàm 2021 Näm 2022 Närn 2023 Niln 2024 Niiu 2025 Gui cliii 

6 
Tp hutii nghip vçi cong tác tuyên giáo cho 
can b lam cOng tác tuyên giáo tü tinh dn Co.  
s0. Mi nãm 1 k5p (TO, DV) 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

iVluc tiêti (nhiêin vi) 2: Quãn l, clii dio, 
(111111 liuOng thông tin baO clii, Vail hóa Vtn 
ngli; ciic loii hIiih, phtro'ng tiii tuyên 

A truycn 

33,121,000 14,077,000 4,761,000 4,761,000 4,761,000 4,761,000 

T chi'c các hi nghj tuyên truyn chO trucmg 
cCia Dãng, chInli sãch pháp luât cOa Nhà 
nuic... (Mi näni 2 hi ngh x 5 tiarn) 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2 

Mi näm biên soin 05 tài !iu tuyên truyên 
chO tniGng chInh sách cOa Dáng, pháp luIt 
cia Nhà nuic, tuyên truyn chu'Gng trinh 
MTQG, xóa dói giãm nghèo...) 

3,750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

Dit niva, dip phát báo, tip chI cOa Dãng cho 
các t chüc ca s dãng trên dja bàn tinh theo 
quy cljnh cfia Tinh Oy và Thông báo kt luin 
s I 73-TB/TW ngày 06/4/2020 cüa Ban BI 
thu Trung ucing Dáng v tip tVc  thrc hiii 
Chi thi s I 1-CT/TW cOa Bô Cli Inh tn khóa 
VIII v vic mua và dcc báo, ttp clii ciia 
Dãng. 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

Nãng dip 02 Ban tin thông báo nQi b phc 
vu sinh boat clii bô toàn tinh (Ti 40 trang Len 
50 trang; Tr kh 14x20 len i 6x24) tr näm 
2021 

4,725,000 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 

Xây drng Bàn tin thông báo nOi b plitic VI;I 
sinh hot Chi bO khi LIYC lu'çing vii trang tinh 

1,230,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 

Trang 2 



y S  I 
\:' •/ 

STT Danh mic 
Tong nhu diu 

von 
Näm 2021 Näm 2022 Närn 2023 Näm 2024 Närn 2025 Gui chit 

6 

Xây dçrng chuyên trang, chuyên mtc; hang 
tuân, hang tháng tuyên truyn ni dung, cách 
lam, hiu qua cüa các chi tru'cng, duông 1i 
cüa cp iy, chInh quyn; kjp thOi phát hin, 
cô v1i, dng viên, nhân rng nh0ng nhân t 
mài, tIch circ: I chuyn trang, chuyên mçic x 
3 1oti hInh x 12 tháng x 5 näm x I 0.000.000,d 

3,600,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

Xutt bàn Ttp chi Van ngh Lao Cai dành cho 
&ng bào các dan tOe  thiu s 

2,250,000 2,250,000 

8 
D an phát trin van h9c ngh t!iutt giai doin 
2020 - 2025 

7,066,000 7,066,000 

Miic tiêu (nhim vti)  3: Du báo, nm bt 
din bin vã dlnh  huó'ng tu' tu'ông, du lUtfl 

xä 1101;  tang cu'ô'ng cong tác thông tin gn 
vó'i thu,rc Iiin quy ch dan chit ö' co s& 

20,750,000 7,450,000 2,950,000 4,450,000 2,950,000 2,950,000 

Môt näm t chüc it nhit 3 cuôc diu tra du 
luân xã hôi 

3,000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

2 

Xây dng d an "Gng dyng phn mm t 
chüc các cuc thi tim hiu, trin khai vã chtm 
bài thu hoach v Chi thj, ngh quy& cia 
Trung wYng, tinh và tuyên truyn giáo dc 
ljch sit' truyn thng quê hu'ong, dt nuâc trên 
không gian ming". 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3 
Djnh k' 1 nAm t6 chirc tp huAn cho d01  ngQ 
cong tác viên DLXH tCr tinh dn Ca so' (14 
dàng bQ+BTGTU=1 5 hi nghj x 5 nàrn) 

3,750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

4 
Xây dtrng d an "U'ng dyng cong ngh thông 
tin trong thu thp, xit' l' và diu tra du' 1un 
xâ hOi  trên không gian mtng" 

3,000,000 3,000,000 

Trang 3 



STT Danli inuc 
Tng nhll Cili 

V() fl 
Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Nini 2024 Näin 2025 Gui clitI 

5 

Djnh kS'  I nàrn t chü'c tp 1iuin elm di ngQ 
báo cáo viên, tuyên truyii viên t1r tinh dn ccx 
sâ (14 dáng bO+BTGTU=15  1ii ngh x 5 
nm) 

7,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

6 
l-Iai nãrn I ln t6 cht'rc Hi thi Báo cáo viên 
giôi các cp (14 dáng b+BTGTU=15 cuOc x 
2nãm) 

3,000,000 1,500,000 1,500,000 

IV 
Muc tiêu (nhim viii) 4: Nãng Cao chat 
lu'ng cong tác Khoa giáo 

1,500,000 700,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

T ch(rc các hi nghj sa kt, tng kt các chi 
thj, ngh quyt ca Dáng trong linh vuc Khoa 
giáo (Mi ithm 4 hi nghj x 5 nim) 

1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2 
Mi nam t ch(rc It nhAt 01 cuôc hôi thão v 
linh vrc khoa giáo. 

500,000 500,000 

V 

1'VIiic tiCu (nhirn vui) 5: Cliii (I(Ing phát 
liin, ngän ngtra, uau tranh có liiu qua vol 
umni muti, hoat dOug "(lien bin hôa blnh" 
trCn huh vrc tn tu'ö'ng, van hOa, bão v 
nen tang tu' tu'?rng ciia Bang 

72,960,000 14,592,000 14,592,000 14,592,000 14,592,000 14,592,000 

'Fhic hién d an "Xây dyng, vn hAnh h 
th(ng trang (fanpage) tuyên truyn ciia dip 
iy dip tinh, huyn, xiI trên rnng xt hi theo 
djnh huâng ci'ia Ban Chi dio 35 tinh Lao 
Cai" (Ap diing cho 152 xi phwcng, thj trAn 
trong toân tinh x 5 nàm) 

72,960,000 14,592,000 14,592,000 

- 

14,592,000 14,592,000 14,592,000 

VI 
Muc tiêu (zihiim v) 6: Nâng cao chat 
luqng, hiu qua cong tiic dan tc, ton giáo 

30,750,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 

T chi'rc các ctic tip x6c, di thoii tnrc tiêp 
vói nhân dan ca ngirOi dáng d?tu dip t:iy, 

chinh quyên các cap... (120 cuOc/narn/lO Dja 
phu'ong, don vl) 

6,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

Trang 4 



STT Dajili muc 
Tong nhu dIu 

von 
Nàrn 2021 Nãm 2022 Nuin 2023 NiIm 2024 Näin 2025 Ghi chu 

2 
Mi nAm xây ding 45 rnô hInh din hInh 
"Dan vn khéo" trong tinh 

6,750,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

3 
I-lang närn t cli(ic hOi  nghj dánh giá Iiiu qua 
cia vic thirc liin mô hInh din hInh "Dan 
vtn khéo" trong tinh 

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

4 
Mi nAm t ch(rc 12 lap tp hun cho lçrc 
luçnig nguai CO uy tin trong cong dng, chic 
sac, ch(rc vic, trirang dàng ho 

4,200,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

Mi nãm t chüc 2 hi nghj gp mt theo 
nhórn dan tOc  bao gm nguai cO uy tin trong 
dng bào dan tc thiii s& ch(rc sic, ch(rc 
viec các ton giáo nhim biu duong Va trao 

di thông tin v chO trming, chinh sách cOa 
Dàng, pháp 1uit cüa nhà niróc. 

850,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

6 

Thtrc hin d an "Tang cuing và di mâi 
cong tãc dan vn ca các Co quan Nhà nuóc, 
MTTQ và các t chCrc chInh trj - xa hi trên 
dja bàn tin 11", giai dotn 2021-2025 

4,500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

7 
Thtrc hin D an "Nâng cao hiu qua cong 
tác dan tc, ton giáo trên dja bàn tinh, giai 
doan2021-2025 

5,500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

8 
Mi narn t chüc 27 lap tp hun cho giáo 
viën và nhân viên y t thôn bàn 

2,700,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

VII 
Mtic tiêu (nhim vu) 7: V co' sO' vat clit 
dau tir cho hoit dng tuyên giáo, dan vn 

20,500,000 20,100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

I 
Du tu phOng h9p trVc tuyn txi Ban Tuyên 
giáo Tinh Cty kt néi dn các dáng i'ty trrc 
thuôc Tinh üy 

1,500,000 1,500,000 

2 

DAu tu' &ng b co s 4t chiit, tt'ang thit bj 
ky thut phc vy cOng taG giãng dty, bi 
dung ti trung tam chInh trj các huyn, thj 
xI, thành phé. 

18,000,000 18,000,000 

Trang 5 



STT Danli muc 
Tong 111111 CaLl 

VOH 
Näin 2021 Nm 2022 Näni 2023 Närn 2024 Näm 2025 Ghi chu 

D?lu tu may tInh, may iti, may chi&i cho ca 
quan ch tn d an (may trinh xách tay, may 
in, may chicu, niay chp anti, may quay 
phirn...) 

5000 500,000 

4 
Kinh phI hot dng cüa 2 ca quan chi:i trI, 
dong chii trI d an (Xäng xc, Van phông 
p1iim, cong tác phi...) 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Cing 190,056,000 64,844,000 31,328,000 32,028,000 31,328,000 30,528,000 

Trang 6 



Plii biêtt 2.2 

TONG HQP NHU CAU VON THIC HIN BE AN (Clii tit theo ngun von) 

STT Daiili myc dtr an 
Tôngnhu 

A can VOII 

Vn Ngân säcli nliã nu'Oc 
A ) Von dau ttrcua 

cäc doanh nahiêp nhan 
dan 

dóng 
gop 

von 
khãc 

oiig so 
Dimu 1w 

NSDP 
se 

ngiiip NSDP 
Von 

CTMTQG 
V6n vay 

ODA 

Dâu lii' 
qua B, 
izgànlz 

TW 

Vim,, 
TPCP 

Vim tr CO 

(10(111/i 

ng/zip 

Vimn 
) (liii 

thuig) 

Muc tiêu (nhim v)  1: 
Nghiên cü'u, hçc tip I2 Iun 
chInh trl, llch sü Bang vA rèn 
luyE1, tu dir&ng v tu tuöng, 
chInh trj; I tirOng cách mng, 

A. A dio thic, Io song cho can b, 
(tang viên, the Ii trë 

10,475,000 10,475,000 10,475,000 

To chi'rc các hi nghj: Hçc tap, 
trin khai, nghj quyCt, Bôi 
dung dip nhit kin thirc cho 
can b (tang viên, nOi chuyn 
chuyên d cho di ngfl can b 
liinh dto da nghi hu'u trên dja 
bàn tinh... (5 HN/näm) 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 

2 

Kim tra vic tu dung rèn 
luyn cña can b, (tang viên 
theo tu tuâng, dto dic, phong 
cách i-th ChI Minh 

1,125,000 1,125,000 1,125,000 

Biên sotn, phát hành sách 
nhQng tArn guong h9c tp Va 

lam theo Bác và sách nhting tác 
phim báo chI, van hOa van ngh 
tiêu biu vit v vic hoc tap và 
lam theo Bác 

600,000 600,000 600,000 

Trang 1 



STT Danh mite du' an 
Tong nliui 

A 
cau von 

Von Ngan sadi iilia nuoc 
Vn dLJ tn cüa 

cac doanh nghiep 
• 

You 
iilian 
daii 

don 

gop 

A 
Von 
kliac 

A 
Toizg SO 

Dan lit 
NSDP 

A Von si 
izghiêp NSDP 

Von 
CTMTQG 

, Von vay 
0/iA 

DOn lit 
qua B, 
,z''àn/z 

TW 

A Von 
TPCP 

von ty'cO 
cua 

doani, 
nglziçp 

A Von 
vay ('tin 
dung) 

4 

Djnh kS'  2 tiãrn t ch(i'c hi thi 
giãng vien L' Ium chInh trj giôi 
ti'r dup ca sâ dn cp tinh(9 
dãng bO + BTGTU =10 cuc x 
2nãm) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 

5 

I-I trçi dào to bi duOng can 
b tuyên giáo, dan v.n v 
chuyêii rnôn, nghip vi Va 1' 
1umn chInh in (Mi näm dv'  kin 
có 20 can b lam cOng tác tuyOn 
gião, dan vn du'qc dào tio x 5 
nãm) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 

6 

Tp huân nghip VI cong tá 
tuyên giáo cho can b lam cong 
the tuyen giáo tu' tinh den c so 
Mi nàm I lOp (TG, DV) 

500,000 0,000 500,000 

II 

Muc tiêu (nhim vu) 2: Quan 
l, chi duo, dnh hu'O'ng thông 
tin b10 chI, viii hOa van iigh; 
cäc loii hInh, pliuo'ng tin 
tuyên truyên 

33,121,000 33,121,000 33,121,000 

To cht'c các hi nghj tuyên 
truyên chCi truong cüa Dãng, 
chmnh sách pháp Iu.t cüa Nhâ 
rlirO'c... (Mdi nlii 2 lii nghj x 5 
nim) 

500,000 500,000 500,000 

Trang2 



STT Danh inuc dii an 
Tng nhu 

can von 

Vn Ngân sãcli nlia nu'O'c 
Von du tu cüa 

càc doanh nihip 
Vii 
nlian 
dan 
dOug 
gOp 

Von 
kliãc 

Tôngsii 
Du Eu 
NSDP 

Van sir 
ngIiip NSDP 

Vn 
CTMTQG  

V6n vay 
ODA 

Di1 1w 
qua 110, 
ngành 

TW 

V6n 
TPCP 

Vn tir cO 
cña 

doani: 
nghip 

Van 
vay (tin 

dyng,) 

2 

Mi näm biên sotn 05 tài lieu 
tuyên truyên chü trucrng chInh 
sách cüa Dàng, pháp lutt cUa 
Nhà nrâc, tuyên truyn chuong 
trinh MTQG, xOa dOi giàrn 
nghèo...) 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 

3 

Dat rnua, cp phat báo, t.p clii 
cCia Bang cho các th chtic co sâ 
dang trên dja bàn tinh theo quy 
djnh cCia Tinh iy và Thông báo 
kM lutn s 173-TB/TW ngày 
06/4/2020 cCia Ban Bi thu 
Trung isong Bang v tip ttc 
thuc hiên Chi thi s I 1-CT/TW 
cUa B ChInh tn khOa VIII v 
vic mua và d9c báo, ttp chI 
ccia Bang. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

4 

Nâng cp 02 Bàn tin thông báo 
ni b phçic vi sinh hott chi b 
toàn tinh (TCr 40 trang len 50 
trang; Tir khô 14x20 len I 6x24) 
tCr nätn 2021 

4,725,000 4,725,000 4,725,000 

5 
Xây dçrng Bàn tin thông bão ni 
b phçic vii sinh hoat clii b 
kMi Ltrc lung vii trang tinh 

1,230,000 1,230,000 1,230,000 

Trang 3 



STT Dan Ii mile dii an 
Tng nliu 

A 
cau von 

Vin Ngãn sácli nhà iiuóc 
Von (1?Itl tu cua 

cc (bank ngliip 
Von 

nli'mn 

(lãll 

dóng 

gOp 

Von 

khãc 

Tdng so 
Dii 1w 
NSDP 

Vii Xli 

nghip NSI)P 

A Von 
CTMTQG 

- on Va 

ODII 

Dtu 1w 

qua B, 

izgành 
TW 

Von 
TI'CP 

Va,, t 
cña 

doaiili 
ng/iip 

Von 
vay (liii 
ding) 

6 

Xây dung chuyên trang, chuyên 
nuic; hang tu?in, htng tháng 
tuyên truyn nOi  dung, cách 
Iàni, liiu qua c1a các chü 
tnrong, ththng lôi cia cap ñy, 
chInh quyn; kjp thai j)hat hi@i, 
cô vfi, ckng viên, iiliân rng 
nhcing nhân to nâi, tich cçic: I 
chuyn trang, chuyên nwc  x 3 
1oti hIiih x 12 tháng x 5 näm x 
10.000.0004 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 

7 
Xutt ban Tp chI Vrrn ngh Lao 
Cai dânh cho dng bào cac dan 
tc thiu s 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 

8 
DO an phát triOn vAn liçc ngh 
thu.t giai doin 2020 - 2025 

7,066,000 7,066,000 7,066,000 

III 

Mirnic tiêu (nhiêin vu) 3: Dir 
báo, ntn bt din bicn va 
dnli hirOng tu' tu'ö'ng, (Ill lun 
xâ hi; thng cu'O'ng cOng tac 
thông tin gn vOi th'c Iiin 
q*iy die (Ian chü 0 co sO' 

20,750,000 20,750,000 20,750,000 

Mt nArn to chrc It ithãt 3 cuOc 
diu tra dr luân xA hôi 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

Trang 4 



\ i/ 

STT Dan Ii muc dir an 
TAng nhu 

VAn Ngân sách iiliã nu'ó.c 
Von (Ian tu'cua 

các doanli iighip 
1T 
V OIl 

nhãn 
dan 

dóng 
gOp 

Von 
kliäc 

TOng sO 
Du (a' 
NSDP 

Vn sir 
nghi NSDP 

von 

CTMTQG 
Von yap 

ODA 

Dii 
qua BO,  
ngành 

TJ'V 

V6n 
TPP 

,, 
cila 

doanh 
ng/zip 

Von 
vay (tIn 
(lung) 

2 

Xãy dmg dt an "Ung ding 
phân niirn th chiTrc các cuc thi 
tim hiu, trin khai Va chn bài 
thu hoach v Chi thj, nghj quy& 
cOa Trung u0ng, tinh va tuyên 
truyn giáo dyc ljch sir truyn 
thong que huong, dt nuâc trên 
khong gian mng". 

500,000 500,000 500,000 

3 

Dnh kS'  1 näm tO chüc tp hutn 
cho di ngü cong tác viên 
DLXII th tinh dn co sâ (14 
dãng bt+BTGTU=15 hi nghj x 
5 nãm) 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 

Xãy dyng dê an "Ung dyng 
cOng ngh thông tin trong thu 
thp, xr 1 và diêu tra du lun 
xi hi trên không gian ming" 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

5 

Dlnh kS' I näin t ch(rc tp hun 
cho di ngü báo cáo viên, tuyên 
truyn viên ttr tinh dn co s 
(14 dãng b+BTGTU=15 hi 
nghj x 5 nàm) 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 

6 

I-lai narn 1 1tn t6 ch(rc I-lôi thi 
Báo cáo viên giôi các dip (14 
clang bO+BTGTU=15  cuOc x 2 
nm) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 

Trag5 



Sli Danh nine thr an 
Tong nliiz 

A 

Von Ngaii sacli iiha nuoc 
Vfn &u tir ciia 

CIC (loanh nghiep 
V OIl 

A iihaii 
A dan 

dOng 

gop 

Von 

khac A 
cauvon 

, Tong so 
Dau tu 
NSDP 

Von sir 
iighip NSDP 

Van 
CTMTQG 

Von vay 
ODA 

Daulu' 
qua B9, 
ngành 

TW 

Von 
TPCP 

Vônlwcó 
cua 

(loan/I 
ngl:ip 

Von 
vay(th: 

IV 
Myc tiêu (nhirn vy) 4: Nãng 
cao cht lu'Qng cong tc Khoa 
gio 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 

TO ch(rc các hi nghj s kt, 
t6ng k& các chi thj, ngh quy& 
cCia Dáng trong ITith vrc Khoa 
giáo (Mi nitii 4 hi nghj x 5 
nm) 

1,000,000 1 ,000,000 1,000,000 

2 
Mi näm th chi'i'c It nhãt 0 1 
cuc hi thXo v 1mb vrc khoa 
giio. 

500,000 500,000 500,000 

V 

Muc tiêu (nhiêni vu) 5: Cliii 
dEng pliit hin, ngän ngü'a, 
Ju tranhi có hiu qua vói am 
muu, 1iot (ling "din bin 
liOa t)lnh" trên linh virc tu 
tu'O'ng, van hóa, bäo V nn 
tang tu' tu'O'ng cüa Bang 

72,960,000 72,960,000 72,960,000 

Tliçrc hin d an "Xây dçrng, 
4n hành h tMng trang 
(fanpage) tuyên truyn cCia cp 
iiy dip tinh, huyn, xt trên 
ining x hOi  theo dinh huOng 
ca Ban Chi dao 35 tirih Lao 
Cai" (Ap dyng cho 152 xI 
phrOng, thj trn trong toãn tinh 
x 5 närn) 

72,960,000 72,960,000 72,960,000 

Trang 6 



STT Danh miic du' an 
Tngnhu 

A caii von 

Vtn Ngân sách nlia nuóc 
Vn (,tu tucüa 

ngIiip 
Von 
nhãn 
dan 

dOng 
gop 

T' 

khác 

Tizg s6 Diii Eu' 

NSDP 

V6n Sy' 

nghip NSDP 

A Von 
CTMTQG 

von vay 
ODA 

Eu' 

qua B, 
ngànlz 

TW 

Von 
TPCP 

Vn 1w có 
cáo 

iloanit 
nghip 

Von 
vay ('tin 
(lung) 

VI 
Myc tiêu (nhim vy) 6: Nâng 
cao clüIt luQug, hiu qua cong 
tác dan tic, ton giáo 

30,750,000 30,750,000 30,750,000 

T chCrc các cuc tip x(ic, di 
thoai trçic tip vOi nhân dan cUa 
nguYi d(rng diu cp üy, chInh 
quyen cac ctp... (120 
cuc/näm/I0 Dja phuang, dan 
vi) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 

2 
Mi närn xay dirng 45 mO hinh 
diên hInh "Dan vn khéo" trong 
t'inh 

6,750,000 6,750,000 6,750,000 

3 

I-lang närn th chüc h)i nghj 
dánh giá hiu qua cia vic thc 
hiên mo hInh din hmnh "Dan 
vn khéo11  trong tinh 

250,000 250,000 250,000 

4 

Mi näm th cliOc 12 lap tp 
huAn cho hrc lu'crng ngu?ii CO U)' 

tin trong cong dong, chirc sac, 
ch(rc vic, truông dOng hç 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 

Trañg 7 



STT Danh muc d 
Ting 

A cau von 

Vii Ngãn sácli iilia nu*c 
Vn&iuttrcüa 

cc doanh nghip 
Von 
iihãii 
dãii 
4i6ng 

gOp 

Von 
ldiác Va,, 

cáa 
(loan/i 
nghip 

Von 
(t( 

1) 
Tong sf 

Du fit 
NSDP 

V4 si 
nghip NSDP 

ri von 

CTMTQG  
Vim vay 

ODA 

Dáii fir 
qua B, 
ngành 

TW 

von 
TPCP 

Mi närn to chi'rc 2 hi nghj gp 
rnt theo nhóm dan tc bao grn 
ngirii có uy tIn trong d?ng bào 
dan tc thiu s& chrc sac, chrc 
vic các ton giáo nhm biu 
duung Va trao di thông tin v 
chO trung, chInh sách côa 
I)ãng, pháp 1iiit cCia nhà nuác. 

850,000 850,000 850,000 

6 

'E'1irc hiri d an "Tang cung 
và dëi rnâi cong tác dan vn 
cOa các ccc quan Nhà nrnc, 
MflQ va cãc th chCrc chmnh trj - 
xä hi trên dja bàn tinh", giai 

dotn 202 1-2025 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 

Thc hin D an "Nâng cao 
hiu qua cong tác dan tc, ton 
giáo trên dja bàn tinh, giai dotn 
2021-2025 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 

8 
Mi nãii t chCrc 27 lap tp 
liu.n cho giáo viên và nhân 
viên y t thôn bàn 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 

VII 
Muc tiêu (nhim vi) 7: Vco 
sO vIt cht &iu tu cho hot 
dng tuyên giio, dan vin 

20,500,000 20,500,000 20,500,000 

Trang 8 



STT Danli muc du an 
Tng nhu 

cau VOfl 

Vrt Ngãn sách nlià nu'óc 
Vn dALI tu cüa 

các doanli nghip 
Von 

iihIn 

dan 

dOng 

gOp 

Vin 

khãc 

Tiing so 
Dâu lu 
NSDP 

Vdn sir 
ngIip NSDP 

van 
CThITQG 

Vim vay 
ODA 

Dâi, lu 
qua BO,  
ngành 

TW 

VOn 
TPCP 

iw Co 
cOn 

doanh 
nghip 

Von 

vaj' ('tIll 
dyng) 

Dâu tu phOng hçp triic tuyên tai 
Ban Tuyên giáo Tinh Ciy kt Mi 
dn cáá dàng Ciy trirc thuc Tinh 
Ciy 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 

2 

Du tu dng b cci sâ vt cht, 
trang tIiit bj k thuat phic v 
cOng tác giàng day, bi dung 
tti trung tam chInh trj cãc 
huyn, thj xã, thành ph& 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 

3 

D.0 tir may tinh, may in, may 
chi&i cho c quan chQ tn d an 
(may trInh xách tay, may in, 
may chiu, may chp ãnh, may 
quay phim...) 

500,000 500,000 500,000 

Kinh phi hot cling cQa 2 cci 
quan chi tn, dng chO trI d an 
(Xang Xe, Van phOng phirn, 
cOng tãc phI...) 

500,000 500,000 500,000 

Tong cong 190,056,000 190,056,000 190,056,000 

Trang 9 
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