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thrc hiçn Ngh quyet so 21-NQ/TW, ngay 16/6/2022 cua Ban Chap hanh 

Trung Irong Bang khóa XIII v tang clr&ng cüng c& xây dijng ti chtrc co s& 
dãng và nâng cao chat hrçrng di ngü dãng viên trong giai don mói 

Thxc hin Nghj quyt si 21 -NQ/TW v tang cithng cüng c& xây dirng to chrc 
co sâ dáng và nâng cao cht !irqng di ngQ dâng viên trong giai doan mâi; thrc 
hin Chixing trInh hành dng s 26-CTr/TU ngày 31/8/2022 cüa Ban Thi.thng vi 
Tinh üy v thrc hin Nghj quy& s 21 -NQ/TW, Ban Thu&ng vii Huyn üy Doan 
Hung xây drng Chircing trInh hành dông thirc hin Nghj quyt cii the nhi..r sau: 

I. MIJC BICH, vEu CAU 

1. Nhm cii th hóa mi1c tiêu nhim vi, giâi pháp ducic xác djnh trong Nghj 
quyt s 21 -NQ/TW cüa Ban Chip hành Trung rong và Chixcmg trInh hành dng 
s 26-CTr/TU cüa Tinh üy cho phü hqp vâi tInh hInh thrc t cüa Dâng b huyn 
va cac th chic Co sâ dâng trirc thuc Huyn üy; qua do, gop phn tio sir chuyn 
bin manh  me v nhn thüc, hành dng, thy rô vi trI, vai trO, tam quan tr9ng cUa 
vic cUng c& xây drng t chüc Co si dâng và nãng cao chit h.rçmg dôi ngü dâng 
viên trong giai don mâi. Dng th&i, nêu cao trách thim cüa các cp üy, t chirc 
dãng, can b, dâng viên, nht là ngi.rYi dimg dâu trong cong tác lãnh dao,  chi  dao, 
c11 th hóa vic thrc hin Nghj quyt. 

2. Vic xây drng mic tiêu, nhim viii, giái pháp phãi gãn vài dc diem, tInh 
hInh cüa dja phuang, don vj, phân công, phân cp t chirc thirc hin rô nguYi, rô 
vic, rO tin d, rô trách nhim; k thira nhUng kt qua dat  duçic, khc phc han 
ch& yu kern, tang cx&ng cüng c xây drng t chüc Co s& dãng và nâng cao chat 
h.rçing clang viên dam bão thrc chit, hiu qua. 

II. MIJC TIEU - 
1. Myc tiêu tng quát 

Quy& tarn th1rc hin Nghj quyt vth trách nhim cao, tao  sr chuyn bin manh 
me trong vic nâng cao näng hrc lãnh dao,  süc chin dâu cüa to chrc co sâ clang và 
chit lixçng di ngü dâng viên, gop phn xây drng, chinh dn Dâng và h thông 
chInh trj a co s& trong sach,  v€thg  manh,  tang cu&ng niêm tin cüa Nhân dn dôi v&i 
Dâng. Các dtp üy, th chirc clang có giâi pháp cii th, tao  dt phá mai dê thrc hin 
có hiu qua các chi tiêu, mc tiêu ma Nghj quyt s 21 -NQ/TW và Chuong trInh 
hãnh dng s 26-CTr/TU dã d ra. 
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2. Muc tiêu cu th 

- V phát trin t chrc dáng và dãng viên trong các doanh nghip ngoãi khu 
virc Nhà nu&c dn näm 2025: Phn du có 80% trâ Len so doanh nghip có tr 3 
dãng viên chInh thüc tr& len thành 1p duqc t chüc dãng; 50% trâ len các doanh 
nghip có to chüc cong doàn có dCi diu kin thành 1p &rcic t chtrc dãng; 65% tr& 
len các th chi:rc dáng trong doanh nghip kt nap &rçlc dãng viên m&i hang näm. 

- H&ng näm có trên 90% t chirc cc sâ dàng, chi b trrc thuc dàng üy ca sâ 
và dãng viên trong toàn huyn ctucic dánh giá, xp i°ai  tr hoãn thành t& nhim v 
trô len. 

- Duy trI 100% khu dan cu, tru&ng hçc, tram y t có chi b dc lap. 

- T' 1 kt np dãng viên mài h&ng näm (giai doan 2023 - 2030) ph.n dâu dat 
ti'r 3 - 4% thng s dãng viên. 

III. NHIM VJ, GIAL PHAP CHU YEU 

1. Cüng c, nâng cao Hang Iiyc lãnh do, sfrc chin dãu cüa t chuc co s& 

dãng 

1.1. DLIi môi, hoàn Ihin IJ chá'c các 1oii hlnh to chác co so thing 

- Tip tic kiin toàn t chi'rc cci sâ dâng dng b vâi di m&i, sp xp t chüc 
b may cüa h thng chInh trj và cong tác can b. Trin khai mô hInh th chrc cci 
s& dãng dc thu v chtrc nãng, nhim vi, t chüc b may d báo dam phü hcip vâi 
nguyen tc chung và thirc tin cüa !Tnh vrc hoat dng, cci quan, dcin vj; trin khai, 
thc hin hiu qua mô hInh "chi b bn tM", "dâng b cci s& bn t& (Hoàn thânh 
t& nhim vi chInh trj; chat 1uqng sinh hoat t&; doân k&, k' 1ut tt; can b, dãng 
viên t&); tng kt các mô hInh thI dim, rut kinh nghim, nhân rng mO hInh hot 
dng hiu qua (theo chi dao cia Trung wang và cza Tinh iy). 

- Hoàn thin mô hInh th chrc dâng trrc thuc dãng u xã, thj trn. DM v&i chi 
b có dOng dâng viên thI t chrc thI dim sinh hoat t dâng. Tip tic cüng cô, xây 
drng và nâng cao ch.t luçing hoat dng cüa các chi b cOng an xâ, thj trn dáp i'rng 
yêu cu nhim vi, phü hçip v&i quy djnh v t chüc dáng trong COng an nhân dan; 
nghiên cüu trin khai, thirc hin mô hInh chi b quãn sir a cp xâ (theo chi dao cza 
Trung wang và cüa Tinh ty). 

- Di mài mO hInh t chirc cci sâ dáng a co quan dâng, nhà nuOc, Mt trn T 
quôc và các t chirc chInh trj - xã hi, hi qun chüng & cp huyn (theo chi ago 
cla Trung wang và cza Tinh iy). Quan tam phát trin t chi'rc dãng & khu dan cu, 
khu do thj m&i. 

- Chi dao  thrc hin có hiu qua Nghj quyEt s 50-NQ/TU, ngày 04/8/2021 cüa 
Ban Thux&ng vi Tinh üy v tip t11c thng cu&ng xây drng t chirc dâng, doàn th 
trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà nu&c trén dja bàn tinh Phü Thç dn 



3 

närn 2025. Thc hin t K hoch s 53-KI-L/I-llJ ye xây dimg to churc dâng, doàn 
the trong các doanh nghip ngoài khu vrc nba nuâc trén dja bàn huyn giai don 
2022 - 2025. Quan tam chi dao,  to diu kin có dii s li.rcing dáng viên d thành 
Ip to chüc dãng trong doanh nghip tu nhân, báo dam cht krçing, phát huy vai trô 
lành do, djnh hux9ng hoat  dng ciia doanh nghip. 

1.2. Ra soát, süa dôi, bo sung, hoàn thin và thrc hin tat quy chi lam vic 
cua cap uy 

- Chi dao,  trin khai, thrc hin nghiêm các quy djnh v chCrc nàng, nhim vi, 
quyn han,  trách nhim và mi quan h cOng tác ciia các loai  hInh t chüc cu sâ 
dáng bào dam phii hçip vâi thrc t và yêu cu, nhim vt mâi; chii trçng t chrc ca 
sâ clang trong các doanh nghip ngoài khu vrc Nba nuâc,... 

- Rà soát, sCra di, b sung và hoàn thin quy ch lam vic ciia cp iiy theo 
dung quy ch mu do cp iiy cp trên huàng dn d bão dam thng nht, phii hqp 
vài chrc näng, nhim v11 và thiic tin O co sâ. 

1.3. Do2i mfl n3i dung, phuvng thác lânh dio cüa loX  chác co so' dáng; nâng 
cao chit lu'çrng sinh hort chi b3 

- Di mâi ni dung, phuang thiic, phong cách lânh dao,  1 l& lam vic, nâng 
cao tinh than trách nhim, näng hrc ciia cp us', bI this cp u a ca si, báo dam vai 
trô hat  nhân và lânh dao  toàn din ciia Dãng a ca sa; thirc hin nghiêm nguyen tc 
tp trung dan chii, t1r phé bInh và phê bmnh, gii) vUng k' 1ut, k' cuang, doãn kt 
trong Dãng. Kjp thii ciii th hoá chii truclng ciia cp trén phii hçp vài thrc tin và 
nhim vlsi chInh trj ciia th chüc ca sâ clang, giãi quyt kjp thai nhü'ng v.n d phát 
sinh. Cp u' cp trén trrc tip phâi nm tInh hInh và phân cong cp u' yjén phii 
trách, d%r sinh hoat vói t chüc clang a ca sâ, kjp thai tháo gc khó khän, vl.r&ng 
mac, thucmg xuyên kim tra, giám sat yic thijc hiên nhim v11 chInh trj ciia t 
chüc Ca s& clang. Ly hiu qua hoat dng ciia t chüc ca so clang là mt trong 
nhUng can ci'i d dánh giá mirc d hoàn thành nhim vi ciia cp u' cp trén tr1rc 
tip và cp u' 'viên dixçic phân cOng phi trách. 

- Tip ti1c di mOl và nâng cao hiu qua cOng tác dánh giá chat li.rcmg to chiic 
cci sO clang yà clang vien, khc phiic tInh trng hInh thuc trong dánh giá, xêp loai 
h.ng näm. Cp uS', bI this cp u5' phài chju trách thim v& kt qua dánh giá, xêp 
loai hang näm và thông báo Cong khai theo Quy ch dan chii 0 co sO. Tao  diu kin 
cho can b, clang vien và nhân dan tham gia gop S' giám sat hoat dng ciia chi b, 
cp u5', bI this cp uS' co sO và clang viên. 

- Tip t1c quán trit, nâng cao nhn thirc, trách thim ciia cp uS', t chirc ca 
sO clang, clang viên v tm quan tr9ng ciia yic nâng cao chAt Iuvng sinh hoat  chi 
b. Ni dung sinh hoat chi b phãi gän vOi thirc hin các nghj quyt, kt lun ciia 
Trung hang, ciia Tinh iiy, Huyn iiy ye xây dimg, chinh don Dãng va h thông 
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chInh tn; h9c tp và lam theo tu turng, dao  dtrc, phong cách H ChI Mirth; trách 
nhim nêu guong cüa can b, dãng viên; kiên quy& ngãn chn, day lüi suy thoái ye 
tix tuàng chInh trj, do düc, 1& s6ng, biu hin "tsr din bin", "tir chuyn hoá"; kp 
th&i phát hin, du tranh phông, chng tham nhüng, tiêu circ ngay tt'r chi bô. 

- Thrc hin nghiêm ch d sinh hot chi b, sinh hot cp ui'. Thirc hin 
nghiêm tüc, có hiu qua Chi thj s 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 cüa Ban BI thu ye 
"Nâng cao chit krçing sinh hot chi be";  Kt 1un s 1 8-KL/TW, ngày 22/9/2017 
cüa Ban Bi thu Trung uong Dãng, Huàng d.n s 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/20 18 
cña Ban T chirc Trung uong v nang cao chit lucing sinh hot chi b và Hu&ng 
dn s 14-1-ID/TU, ngày 22/3/2019 cUa Ban Thithng vi Tinh üy v dánh giá, xêp 
l°ai chit luçing sinh hot chi b. Trong sinh hoat báo dam nguyen tc tp trung dan 
chü, nêu cao tinh thn t11 phé bInh và phê bInh, doàn kt ni b; nâng cao chat 
hrçing sinh hot theo hiràng thit thirc, tr9ng tam, tr9ng dim; kjp thai thông tin, 
ph bin, quán trit chü truang, nghj quyt, lânh dao,  chi do cüa cp u' cp trên, 
chInh sách, pháp lut cüa Nhà ni.râc, tInh hlnh th&i sr trong nixâc và ngoài nuâc; 
l&ng nghe và giãi quyt nguyen v9ng chInh dáng cüa dáng viên và nhân dan. Chü 
trQng cong tác giáo dic chmnh trj tu tuàng; kjp th&i phát hin, biu ducing, khen 
thuâng, nhân rng tm guong dáng viên tiêu biu; dng th&i phê birth, xir l t 
chüc dãng, dãng viên vi phim. Tang cuang hi.râng dn cüa cp u' cp trên di v&i 
nhüng ni dung mói, cn thit cho t chi'rc ca sâ dâng và thtxang xuyên kim tra, 
giám sat vic sinh hot chi b. 

- Tip tic di mài, nãng cao chit krcing "Tài lieu sinh hoit chi be"  do Ban 
Tuyên giáo Huyn üy biên soan, bão dam cung cp dy dü, kjp th?yi tài lieu sinh 
hot chi b hang tháng; djnh huang ni dung sinh hot phü hçp yêu cu, nhim vii 
chInh trj cüa dja phuang, Co quan, don vi;  djnh huâng các dçit sinh hot chuyên d 
xây dirng Dáng v dto düc gn vài h9c tp va lam theo tu tu&ng, dio dirc, phong 
cách H ChI Minh. 

- Tip tic thirc hin cãi each hành chInh trong Dãng, dy mnh vic üng ding 
cong ngh thông tin trong hot dng nghip vi cong tác Dãng, irng diing cong 
ngh thông tin trong trin khai các nghj quyt, chi thj cüa Dáng và chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nhà nuâc, trong sinh hoat cp üy, chi b phü hqp vài tInh hInh thirc 
t hin nay. 

- Tang cu&ng sinh hoat chuyên d, chü tr9ng nhitng vn d mài, cn quan tam. 
Co giái pháp sinh hot dãng phü hçp di vâi th cht'rc dáng a don vj sir nghip, 
doanh nghip tu nhân...; trin khai thI dim sinh hott dãng trtrc tuyn a mt s 
dáng b co sâ, chi bô có tInh chit dc thu hoc trong hoàn cãnh dc bit; t chirc 
sinh hot dãng theo t dãng di vâj mt s ni dung phü hqp a chi b có dông 
dãngviên. 
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1.4. Nâng cao bàn linh chmnh trj, nàng 1(rc ldnh dçzo, k9 náng và nghip v, 
cong tác dàng cho di ngü cap uj viên co só 

- Day manh  cong tác dào tao  l 1un chInh trj cho di ngü cp üy và dii ngun 
cap üy viên Co s&. Thung xuyên bi duàng cho di ngü bI thu, c.p u' viên, nht 
là cap u viên, bI thu cap u' Ca s&, bI thu, phó bI thu chi b & xã, thj trn v k5' 
nàng, nghip vii cOng tác dáng, cong tác qun chüng, cOng tác dir báo, dánh giá 
tInh hInh, khâ nAng cii the hoá và tO chirc thirc hin du&ng li, chü tnrong cUa 
Dáng, dáp 1rng yêu câu thirc tin cüa dja phircing, co quan, don vj. 

- Các cp u' viên, can b lãnh dao,  quán l, nht là ngu&i dirng du phãi 
guong mâu, nêu cao trách nhim dOi v&i cOng tác xây drng Dãng & dàng b, chi 
b noi mInh sinh hoat;  chju trách nhim khi t chüc dàng ncii mInh dang sinh hoat 
yêu kern, xây ra tham nhüng, tiêu crc. 

- Quan tam cong tác quy hoach, tao  ngun, xây dirng can b co s&, dua can b 
cap trên, can b tré ye lam vic tai xâ, thj trn. Cn chü tr9ng hra ch9n dàng viên là 
can b hu'u trI, ciru chiên binh, cru quân nhân, ngu&i lam cOng tác xä hi Co uy tin, 
n.ng hrc dê lam bI thu chi b khu dan cu. 

- Trin khai, thrc hin có hiu qua khi có htr&ng dn cüa Trung uang v cci 
ch& chInh sách di v&i can b lam cOng tác van phOng cap u' ca s&; chê d phii 
cp can b dãng, doàn th, th chirc dàng trrc thuc dàng u' Co s&; chInh sách h 
trçi hoat  dng cUa t chirc co s& dãng & v1ing dan tc thiéu s& vüng tOn giáo, vüng 
dc bit khó khän; müc dóng dãng phi di v&i dãng viên gp khó khän, t l trIch 
dãng phi d iai chi b phü hcip v&i tInh hInh m&i. 

- Tip ti1c thirc hin chü tnrang bI thu cp u' dng th&i là chü tjch hi dng 
nhân dan; bI thu chi b dng th&i là tnr&ng khu dan cu hoc tru&ng ban cOng tác 
mt trn; bI thu cp u' dng th&i là thu tru&ng co quan, don vj phü hcip vói yêu 
cu nhim vii và thirc tin a tüng dja phuong, co quan, don vj. 

- Quan tam xây dirng di ngü can b Mt trn T quc, các t chüc chInh frj - 
xA hi, tao  ngun can b cho c.p u' co sâ; tip tic nâng cao t' l truâng khu dan 
Cu, tru&ng ban cOng tác mt trn là dâng vién. 

2. Nâng cao chat luqng di ngü dãng viên 

2.1. Dôi mói, tang cithng cOng the giáo dyc chInh 14 1w tzthng, rèn 1uyn, 
nâng cao bàn linh ch,'nh 14 cho dáng viên 

- Dy manh  cong tác giáo dic chInh trj, tu tu&ng, dào tao,  bi duông nâng cao 
trInh d l lun chInh trj cho dãng viên. Chü dng näm tInh hInh, diên biên tu 
tlx&ng, kjp th&i dnh hixàng cho dãng viên truâc nhting van dê phát sinh; tang 
cu&ng trách nhim cüa dâng vién trong vic bão v nên tang tu tu&ng cüa Dâng, 
dAu tranh phãn bác quan dim sai trái, thu djch. 

- Dy manh  giáo diic dao  due each mang, nãng cao thirc tu duO!ng, rèn luyn 
v bàn linh chInh trj, phâm chat dao  dirc, lOi sOng, "tir soi", "tir s1ra", dê cao danh 



6 

dir, lông tir trQng cüa dâng viên. Phát huy vai trô cüa h thng dài truyn thanh tr 
huyn tâi cci sâ, trang thông tin din tir cüa huyn. trong cong tác thông tin, tuyén 
truyn, giâi thiu thm gilong dàng viên tiêu biu. 

2.2. Tang cwöng cong the quán lj dáng viên; kjp thin râ soát, sang 19c dwa 
ra khOi Dáng nhü'ng dáng viên khOng dü 1w each 

- C.p u Ca sâ phãi lam t& cong tác quán l dãng viên; ththng xuyên kim tra 
chi b, dãng viên trong vic thrc hin ch dO sinh hot dãng, cong tác quân 1 dãng 
viên cüa chi bO. 

- C.p ui', chi bO phân cong nhim vl:1 cii th cho dãng viên, tao  diu kin và 
kim tra, giám sat vic thirc hin cüa dãng viên. Mi dâng viên phãi xây dimg k 
hoach phn dAu, rèn luyn d chi ui', chi bO kim tra, giám sat, lam Co sâ d kim 
dim, dánh giá, xp loi cuôi 11am. 

- Kjp thai phát hin, khen thtr&ng, nhân rng nhttng thm gucing dãng viên xut 
sic, tiêu biu trên các linh virc; kjp thii nhc nhâ, giáo diic, giüp d dãng viên 
không hoàn thành nhim v hoc khi có khuyt dim, vi pham. 

- Tang cung cong tác quân l dâng viên v chInh trj tu tu&ng, v vic 1p và 
s~ ding các trang thông tin trén Internet, mng xã hOi; tao diu kiin thun lçii trong 
sinh hoat dâng di vi dãng vien là sinh viên t& nghip, bO dOi xut ngü, dâng viên 
di lam an xa nai ci.r tri. Thirc hin nghiêm quy djnh v sinh hoat dãng dM vói dãng 
viên nghi ch dO huii trI; khc phic tInh trng tuS'  tin, buông lông quãn l và thijc 
hin không dung quy djnh v np h so dãng viên khi chuyn sinh hoat  dãng, min 
sinh hoat  dãng di vói dàng vién tui cao, sirc khoê yu không th tham gia sinh 
hoat dãng. Thi.r&ng xuyên rà soát, sang icc, kiên quyt dua dãng viên không dü ti.r 
cách ra khOi Dàng; kjp thñ chn chinh di v&i dãng viên không hoàn thành nhim 
vii, dâng vién không thrc hin dung quy djnh v chuyn sinh hoat dâng; dãng viên 
vi pham kS'  1ut dãng, pháp lu.t nhà ni.thc; dãng vién thiu guo'ng mu, uy tin thp. 

- Thirc hin nghiêm Quy djnh s 213-QD/TW ngày 02/01/2020 cüa BO ChInh 
trj ye trách nhim cüa dãng viên dang cOng tác thuông xuyên giü m6i lien h vói t 
chrc dãng và nhân dan noi Cu trü; Huàng din s 33-HD/BTCTW, ngày 
30/10/2020 cüa Ban T chrc Trung uang v vic thirc hin mOt  s6  nOi  dung trong 
Quy djnh s 213-QD/TW và HuOng dn s 01-HD/BTCTU, ngày 06/8/2018 cüa 
Ban To cht'rc Tinh üy ye thirc hin vic gi6i thiu, tip nhn và nhn xét, dánh giá 
dãng viên dang cong tác gitt mi lien h và thirc hin nghia viii cong dan noi cix trü. 
Kh.c phc trit dé tInh trng n nang, né tránh trong kim dim tir phê bInh và phê 
bInh, dánh giá, xêp loai dãng viên. 

- Tang cung cãi cách hành chInh, trng ding cong ngh thông tin trong cOng 
tác dãng, cOng tác quán 1 dàng viên và sinh hoat dãng phu hçp vói tInh hInh thirc 
tin. Trin khai, thrc hin có hiu qua phn mm co s& d 1iu t chuc co s& dâng, 
dãng vién bão darn dng bO,  lien thông. 
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2.3. D4p mçznh và nâng cao chat lwçrng cong tác kit nip clang viên 

- Các cpüy, t chüc dâng tp trung lãnh dao,  chi  dao  thirc hin có hiu qua 
Nghj quyêt so 11-NQ/TU, ngày 15/6/2016 và Kêt 1un s 133-KL/TU, ngày 
09/11/2021 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy v tip tiic thirc hin Nghj quyt s 11-
NQ/TU cüa Ban Thi.thng vii Tinh üy v dAy mnh cong tác phát triên dãng viên; 
Ké hoach  so 45-KBIHU ngay 25/11/2021 Ban Thithng vit Huyn üy ye thirc hin 
Kêt 1un sO 133-KL/TU gàn vâi vic thrc hin Nghj quyêt s 50-NQ/TU, ngày 
04/8/202 1 cüa Ban This&ng vi Tinh üy ye tiêp tiic thng cung xây drng t chirc 
dâng, doàn the trong các doanh nghip ngoài khu v1rc Nba nu&c trên dja bàn tinh 
Phü Tho den näm 2025; Kê hoach  sO 53-KH/HLJ ye xây dirng t chüc dãng, doàn 
the trong các doanh nghip ngoài khu vrc nhà ni.râc trên dja bàn huyn giai do?n 
2022 - 2025. 

- Nâng cao trách nhim cüa các cp uS' trong cong tác phát trin Dâng; các cap 
üy, to chi'rc dàng xây drng và thirc hin có hiu qua k hoach  phát trin dàng viên 
cUa Ca nhim k5' và hang näm; tao  môi trtthng thun li d qun chüng giác ng iS' 
tithng, có dng co trong sang, rèn luyn, phn dAu vào Dãng. Tiêp tc tang so 
hxçmg, dOng th?yi chü trçng nâng cao cht hrçmg phát trin dãng viên; My manh bi 
thrng, kt nap vào Dàng nhng doàn viên, hi viên ru tü, trithng thnh trong lao 
dng, h9c tap, trong hrc luçing vu trang; quan tam phát trin dáng viên trong cOng 
nhân, nguäi lao dng, can b quãn iS' trong doanh nghip ngoài khu virc nba nlx&c, 
nOng dan, trI thi'rc, thanh niên, hQc sinh trong các trlr?mg trung h9c phô thông, 
ngithi có ton giáo, ngi.thi dan tc thiêu s theo phlxGng châm "0 dâu có dan thI & 
do có dãng viên", nhm tao  ngun can b cho h th6ng chInh tr các cap trithc mat 
và iâu dài. 

- Tp trung cüng c& nâng cao chat hrgng boat dng cüa t chirc Doàn Thanh 
niên Cong san H ChI Minh, ti chirc cong doàn và các t chic chInh trj - xâ hi 
khác d t3p  hçip qun chiing, tao  ngun, giói thiu doàn viên, hi viên xu t, xây 
drng lrc hxqng cho Dàng; cp u5' co sâ phân cong cp uS' vien phii trách, dOng thi 
giao nhim vu c11 th cho chi b trrc thuc trong viêc phát hin, bôi dilôTlg, giüp 
d qun chüng phn dâu yào Dâng. 

- Cn linh boat  trong vic b trI các lap d& ti.rçing Dàng, irp dãng viên mâi 
cho phü hcip vài tirng di tl.rgng, tao  diu thun lqi nhât cho quân chüng ixu ti và 
dãng viên dr bj dixqc tham gia h9c t.p My dü, nhât là dOi trqng dang lam vic 
trong các doanh nghip và dôi tuçYng là hçc sinh trung h9c phô thông. 

3. Tang cithng cong tác kim tra, giám sat, kS'  Iut dãng 

- Coi tr9ng tr kim tra, giám sat cüa cp US',  t chirc co sa dãng; kt hçip kim 
tra, giám sat thung xuyen vói kim tra, giám sat theo chuyên dé. Ni dung kiêm 
tra, giám sat tp trung vào vic thirc hin Diu l Dãng, chap hành nguyen täc tp 
trung dan chü, doàn k& ni b, sinh boat dàng, thc hin nhim vi cOng tác, trách 
nhim nêu guong, quy djnh v nhUng diu dãng viên không duçc iàm,... 
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- Tang cuing kim tra, giám sat cüa c.p uS' và  uS' ban kim tra cAp trên d& vâi 
t chIrc dâng cAp diiói. Dtng thô'i, tang cithng cong tác chi dao,  hithng dn cüa IJy 
ban Kim tra Huyn üy dái vri cAp u5', th chirc dáng, u5' ban kiêm tra cAp u5' cci sâ 
v cong tác kim tra, giám sat, thi hành k5' lut dãng; kjp thi x1r iS' k5' lut to chüc 
dàng, dãng viên vi phm. 

4. Phát huy vai trô cüa Mt trn T quc, các to chü'c chInh trj - xã hi và 
nhan dan tham gia xây dirng, nâng cao chat Iu'qng t chü'c co' s& dãng và dãng 
vien 

- CAp u5' ca sâ phãi quan tam xây dirng di ngQ can b Mt trn T quôc, các 
t chirc chInh trj - xã hi; tao  diu kin cho Mt trn T quc, các t chirc chInh 
trj-xä hi phát huy vai trô dai  din, lam t& cong tác tuyên truyn, v,n dng nhân 
dan thirc hin chU trixo'ng, dithng li cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà 
nithc, gop phAn xây dirng Dâng và h thng chinh trj trong sach,  vthig  manh.  Xây 
drng mi quan h mt thit giüa t chüc co' s& dãng, dàng viên vi nhân dan; lay 
kt qua cong vic, s1r hài lông và tin nhim cüa nhân dan lam tiêu chI quan trpng 
d dánh giá chAt luçing t chirc Co sâ dãng, can b, dãng viên. 

- Mt trn T qu&, các t chüc chInh trj - xâ hi dng viên nhân dan tIch circ 
tham gia dóng gop S' kin, giám sat vic nêu guang, tu dung, rèn iuyn dao  düc, 
Mi sang cüa can b, dãng viên & no'i lam vic và no'i cu tr11, nhAt là dáng viên là 
ngu?i di'rng dAu, can b lãnh dao,  quãn  IS';  tham gia xay dirng t chirc co s& dâng 
trong sach,  vttng  manh;  dAy  manh  các phong trào thi dua yêu rnthc, phát hin, 1ira 
ch9n nhân t tIch circ trong doàn viên, hi viên, quAn chüng, ngi..thi có uy tin dê 
giâi thiu cho Dãng. 

IV. TO CH1C THU'C HIN 

1. Ban To chrc Huyn Uy chü trl ph6i hçip vói các Ca quan có lien quan 
thu&ng xuyên theo dôi, hu&ng dan, kim tra, dOn d& vic M chi'rc thirc hin Nghj 
quyt, Chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quyt, djnh k5' sokt, Mng kt, báo 
cáo Ban Thu&ng viii Huyn üy và Tinh üy theo quy djnh. 

2. Ban Tuyên giáo Huyn üy chi dao  kh6i tuyên truyn, Trung tam Van hóa - 
Th thao - Du ljch và truyn thông huyn tang cu&ng Cong tác tuyên truyn ni 
dung Nghj quyt và Chuo'ng trInh hành dng thrc hin Nghj quyt cüa Ban 
Thu&ng vii Huyn üy. Chi dao,  hithng din vic b trI m& các lap bôi dlsôTlg dOi 
tuçing kt np dãng và iap dáng viên mOi nhm dam bào phü hçp vOi tüng di 
tuqng, tao  diu kin thun igi cho quAn chüng u'u tü và dãng viên dr b tham gia 
h9c tp dAy dU. 

3. Uy ban Kiêm tra Huyn üy tang cu&ng chi dao,  hixàng dn cAp üy, M chac 
dáng, Uy ban kim tra cAp co s& thirc hin cong tác kim tra, giám sat, thi hành k5' 
iut dãng; kjp th&i xir iS' kS' luat t chrc dâng, dãng vien vi phm theo ni dung cüa 
Nghj quyt. 
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4. Ban Dan 4n Huyn üy tham mmi chi dao  nâng cao chat hxçing hot dng 
cüa Mt trn T quc, các t chirc chinh trj-xã hi; phát huy vai trô dai  din, lam 
t& cong tác tuyên truyn, v.n dng nhân dan thirc hin chü truong, dtthng I6i cña 
Dâng, tIch crc tham gia dóng gop kin, giám sat vic nêu gung, tu duông, rèn 
luyn d?o  th'rc, 1i sang cüa can b, dáng viên, tham gia xây dirng t chüc dàng 
trong sch, v&ng manh;  dy mnh các phong trào thi dua yêu nuäc, phát hin, lira 
chçn nhãn t tIch crc trong doàn vien, hi viên, qun chüng, ngix?ii có uy tin, cong 
nhân, ngtthi lao dng trong các doanh nghip ngoài khu viic Nhà nu&c d giOi 
thiu cho Dáng xem xét, k& nap. 

5. Van phóng Huyn üy chü trI phM hçxp vâi Ban T chrc Huyn uy va các Co 

quan lien quan trin khai, huâng dn v chInh sách h trçr hoat dng cüa t chrc co 
s& dãng a vüng dan tc thiu s, dja bàn có dông dng bào tOn giáo; müc dóng 
dâng phi dM vâi dâng viên gp khó khãn; t l trIch dâng phi d lai  chi b (sau khi 
có van ban hithng dJn cza Trung uv'ng.). 

6. Uy ban Mt trn Ti quc và các t chirc chInh trj - xã hi can cr các quy 
djnh, hiiâng dn cüa ngành dcc cp trên v vic trin khai, thrc hin Nghj quyt dé 
huing dan, chi dao  thrc hin theo yeu cu cia Nghj quyt và Chucing trinh hành 
dng thrc hin Nghj quyt cüa Ban Thuing vi Huyn üy. Các t chtrc chInh tn - 
xâ hi xây drng k hoach thrc hin cong tác phát trin dâng vién; chü dng tao 

- A A A .A 
nguon, boi duong, giao dic, giup do, van  dung de doan vien, hi vien phan dau 
vào Dàng, nht là di vâi di ngü üy viên ban chp hành các doàn th, bI thu, phó 
bi thu chi doàn, chi hi tru&ng, chi hi phó các doàn th a khu dan cu, chü tjch, 
phó chü tjch cOng doàn a các doanh nghip ngoài khu virc nhà nuóc. 

7. Các chi, dâng b co sà can dr Nghj quyt s 21 -NQ/TW và Chucing trInh 
hành dng cüa Ban Thithng vi Huyn üy xây dimg chuang trInh hành dng (hoc 
k hoach  thrc hin Nghj quy&) cho sat v&i tmnh hInh thirc te cüa dja phuong, don 
vj, dng thii tp trung länh dao,  chi  dao,  t chirc thrc hin các nhim vii, giái pháp 
nêu trong Ngh quyt s 21 -NQ/TW và nhim vii, giái pháp trong Chi.rang trInh 
hành dng thirc hin Nghj quyt cüa Ban Thu&ng vi Huyn üy, trong do quan tam 
chi dao  thirc hin t& mt s6 n,i dung sau: 

(1) T chirc quán trit, trin khai tuyên truyn Nghj quyt s 21-NQ/TW, 
Chuong trInh hành dng s 26-CTr/TU cüa Ban Thu0ng vi1 Tinh üy, Chuxing trInh 
hành dng cüa Ban Thu?ng vii Huyn üy và chirong trInh hành dng, kê hoach 
thirc hin cüa cp mInhdn toàn th can b, dâng viên, doàn viên, hi viên và quân 
chüng nhân dan. 

2) Di mâi phuong thirc lAth dao  cüa Dáng a co sa; nâng cao cht hxçing sinh 
hot cp Uy, sinh hoat chi b, chit hrçmg di ngü cp üy viên, bI thu chi b, phãn 
cOng cp üy viên theo dôi, phu trách, chju trách nhim trong hoat dng và dr sinh 
boat vâi các chi b. 
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(3) Chi dio, trin khai thirc hin hiu qua mô hInh "chi b bn "dãng b 
co sâ bn t& (Hoàn thành t& nhim vi chInh trj; chtt hrçing sinh hot t&; doàn 
kt, k 1ut t&; can b, clang viên t&). 

(4) Tip tic chi do, thrc hin chü trrnYng bI thu cp üy dng th?yi là thu 
truâng Co quan, don vj; bI thu chi b dng th&i là trithng khu dan cu hoc tnrâng 
ban cong tác mt trn. 

(5) Tang cithng chi do cong tác phát trin clang, xây dijng k ho?ch, chi tiêu 
phát trin clang viên cui th cho Ca nhim kS' Va hang nãm d t chüc thirc hin, 
phn Mu hoàn thành chi tiêu Nghj quyt d ra. Quan tam tip nhn và phân cong 
chi b, clang viên, t chrc doàn thanh niên theo dOi giüp di cam tmnh clang là hçc 
sinh trung h9c ph thông khi t& nghip v dja phuong d kt np vào Dàng. Co 
giâi pháp phü hcip t?o  diu kiin thu.n lqi cho dãng viên là sinh viên t& nghip, b 
dôi xut ngü, clang viên di lam an xa noi cu tth tham gia sinh hot clang. 

(6) Tp trung chi do các giái pháp, khc phic nhüng tn ti, hn ch& tháo gc 
kho khän, vi.r&ng mc trong cong tác quán l clang viên; kjp th&i chn chinh, khäc 
phiic tInh trng tüy tin, buông lông quàn l clang viên, vic sinh hoat clang dOi vâi 
clang viên nghi ch d huu trI, vic np h so clang viên khi chuyn sinh hot clang, 
vic min sinh hoat clang. Tang cu?ing cOng tác kim tra, giám sat, xCr l nghiêm 
can b, clang viên không chp hành quy djnh cüa Dãng; thu&ng xuyên rà soát, sang 
icc, di.ra clang viên không COn dü tu cách ra khöi Dáng. 

Djnh kS' hang nàm các cAp üy, t chirc clang chi clo và thurc hin nghiêm tüc 
vic so kt, tng kt thirc hin Nghj quyt, Chuong trInh hành dng thirc hin Nghj 
quyt cüa Ban Thuing vii Huyn üy. Ngthi düng Mu cAp üy, t chirc clang, 
quan, don vj chju trách nhim v kt qua thirc hin Nghj quyêt so 21-NQ/TW, 
ngày 16/6/2022 cüa Ban ChAp hành Trung uong và Chuong trInh hành clng thrc 
hin Nghj quyt cüa Ban Thuôrng vi Huyn üy; thu&ng xuyên kiêm tra, giám sat, 
dánh giá kt qua thrc hin báo cáo cAp Uy cAp trên theo quy djnh. 

Chuvng trInh hành dóng nay dwcicphd biln dAn chi bó dA thu-c hin. 

Noinhãn:  
- Ban Thir&ng vi Tinh üy (d báo cáo), 
- Các Ban XD Dãng tinh (phôi hcrp), 
- Các cl/c Thu&ng trirc HU, 
- Các cl/c Uy viên BCH DB huyn, 
- Các Ban XDD, VPHU, 
- UB MTTQ, các doãn th huyn, 
- Các chi, clang b co sâ, 
-LuuVPHU, 

Lê Van Phu'qng 
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