
DANG BQ TfNH THANH HOA BANG CONG SAN VIT NAM 
BANGUYKHOICOQUAN 
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So  ,i3  -CTr/DUK 

CHIXONG TRINH 

Nâng cao näng ly'c länh do cüa cap u 

vã chat luç'ng sinh hoit chi b, nhim k' 2020-2025 

Thirc hin Nghj quyêt Di hi Dãng b Khôi Co quan và Doanh nghip tinh 

1.n thu XX, nhim kST  2020-2025, Ban Chp hành Dâng b Kh& Co quan Va 

Doanh nghip tinh ban hành Chixong trInh "Nâng cao näng 1irc lãnh dao  cüa c.p u' 

và cht hrgng sinh hot chi be" nhu sau: 

A. BANH GIA TINH H!NH HOiT DQNG CUA CAP U( Ci SO' VA 

CHAT LU'QT4G SINH HOT CHI BQ NHIM K 2015- 2020 

I. Bic diem, tInh hlnh chung và kêt qua dit du'qc 

Dãng b Khi Ca quan và Doanh nghip tinh duçc thành 1p theo Quy& 

djnh s 3638-QD/TU, ngày 08/02/2020 cüa Ban Thuing vi:1 Tinh trên co S1 hçp 

nht Dâng b Khi CaC co quan tinh và Dãng b Khi doanh nghip tinh Thanh 

Hoá. Hin nay, Dãng b có 177 to chtrc CO SO dãng trirc thuc (trong do Co 121 

dâng b và 56 chi b CO S, có 23 dãng b b phn, 1274 Chi b trirc thuc dãng u 

co sd), vci 15.463 dãng viên. 

ThIrC hin Chuang trInh tr9ng tam cüa Ban Chp hành Dãng b Khi nhim 

kS' 2015-2020 v "Náng cao chá't lwcrng hogt dóng cia cá'p u)) cci sà và chá't lu'cmg 

sinh hoQt chi bç5, nhim Ic)) 2015-2020", Ban Thu&ig vii Dãng u' Khi dã kjp th?yi 

ban hành các vAn bAn dê triên khai thuc hin, dng thai cii the hóa hi.râng dn, quy 

djnh cüa Trung ucmg, cüa tinh dn CAC to Chuc co sO dAng; t chic các lOp tp 

hun, bi du'O'ng nghip v11 cho cap u' viên CO SO' VA bI thu' chi b; t chu'c hi thi 

bI thu chi b giOi. Phân Cong lAnh dao, can b, chuyên viên các ban cüa DAng uS' 
Khi di,r sinh hoat vOi CAC chi b; lAnh dao,  chi  dao  CaC cap Uy, t chOc dAng xay 

dirng chuong trInh, k hotch, trin khai thrc hin dat  kt quA tuong di toàn din. 

Các cap üy CO SG dA chu tr9ng di mOi phu'ong phAp cong táC, lê lOi lam vic, dAm 

bAo nguyen tc trong lAnh dao,  chi  dao,  diu hAnh; xây drng quy chê lam ViC, 

chuong trinh cOng táC toAn khoá, chisong trInh Cong tAc kim tra, giAm sat, quy ch 

phi hçip cüa cap u5';  ngh quyt phuong huOng, nhim viii hang nAm, nghj quyt 

chuyên dê, XAC djnh chi tiêu nhim vii trong tüng giai doan d lAnh dao,  chi  dao 

(100% to chic ca s& dáng ban hành quy clii lam vic, chu'o'ng trinh cong tác toàn 

khoá, chu'ong trinh cOng tác kiêm tra, giám sat, quy chIphO'i hcrp cza cá'p u)); 65% 
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cá'p uj cci so ban hành nghf quyé't chuyên d4); duy trI và thirc hin ni dung, ch d 

sinh hoat cp iiy, phân cong dng chI cp üy viên theo dOi phii trách các chi b trçrc 

thuc, djnh kS'  dir sinh hoat vOi các chi b, to chirc sinh boat chuyên dé theo quy 

djnh. Cht lu'qng hoat  dng ciia cp üy, ch.t hxcmg sinh boat  chi b ngày càng 

ducc di mâi và nâng cao, vai trO tin phong guong mu cüa can b, dáng viên 

du,çc phát buy; tinh than trách nhim cüa nguôi düng du cAp iiy du'qc to rO, can 

b, dáng viên nhn thirc dAy dü han v vai trO, vj trI ci.a chi b gop phAn nâng cao 

nàng 1irc lãnh dao,  sirc chin dAu cüa t chüc co sO' dãng, dáp O'ng yêu cAu nhim 

vii trong tInh hinh hin nay. 

II. Hn ch, khuyt dim và nguyen nhn 

1. Hin ché, khuyêt diem 

- Vai trO cüa mt s cAp u co sO' trong lãnh dao  thirc hin nhim vi chInh 

trj cUa co quan, don vj CO rn.t cOn ban  ch; cong tác phi hcip giüa cAp uS' vói lãnh 

dao co quan, don vj và doanh nghip chua tt nhAt là trong nAm bAt tInh hInh, din 

bin tu tuO'ng, phát hin dAu hiu vi phrn cüa t chirc dáng và dàng viên. Phong 

each vâ 1 iM lam vic cUa mt s cAp u5' chm di mói; thic hin nguyen tAc t.p 

trung dan chü, quy ch lam vic CO noi, có lüc cOn vi pham. 

- Chua thrc hin tt vic xây drng và ban hành nghj quyt chuyên d d 

phiic vii cho vic lãnh dao, chi dao  cüa cAp u5'. Vic xây dirng và thirc hin quy ch 

lam vic cüa mt s chi b trrc thuc dáng u5' co sO' chua dam bão. 

- ChAt hrqng, ni dung, quy trinh, nn np sinh boat  cAp  uS', sinh hoat chi b 

O' mt s co quan, doanh nghip chua dat  yêu cAu, tinh chin dAu, tir phê bInh và 

phê bInh trong sinh hoat cAp Oy, sinh boat chi b có lOc, CO noi chua tot; to chüc 

sinh boat chi b theo chuyên d cOn it. 

2. Nguyen nhân cila hin chê, khuyêt diem 

2.]. Nguyen nhán khách quan: Di ngü cAp u5', bI thu chi b O' co sO' du 

kiêm nhim và có nhiu bin dng, khi lucing cOng vic chuyên mon nhiu nên 

thO'i gian dành cho cOng tác xây drng Dãng cOn It. 

2.2. Nguyen nhán chi quan: 

- Mt s cAp u5', t chüc dãng chua d ra các bin pháp d nâng cao näng hrc 

lânh dao,  sirc chin dAu cüa t chirc dãng và dáng viên; mt s cAp uS' viên, bI thu 

chi b chua phát huy h& vai trO trách nhim. 

- Sr lãnh dao,  chi  dao,  huO'ng dn kim tra, giám sat cüa các cAp u' có kic, 

có fbi chua kiên quyt; chisa kjp thi so kt, thng kt, biu dtro'ng nhüng cAp 1iy 

viên, chi b, dãng viên thuc hin tat. 

- Mt sa cAp uS' co sO và chi uS' viên, bi thu, phó bi thu chi b cOn han  ch 

v kS'  náng, nghip vii cong tác xây dirng dãng; phuang pháp cong tác cüa mt sa 
cAp üy vien, chi uS' viên cOn ban  ch; tInh tin phong, guang mu, tinh thAn, trách 

nhim cia mt b phn can b, dâng viên chua cao. 
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B. MUC  TIEU, NHIM vu vA GIAI PHAP 

I. MIJC TIEU CHUNG 

Nâng cao hiu qua boat dng cüa cp u c s, thirc hin nghiêm tiic nguyen 

tàc tp trung dan chü, phát huy vai trô lãnh dao  cüa tp th cp u' vâ trách nhim 

cüa ngi.thi dirng du; tang cithng sir lãnh dao,  chi  dao  và kim tra, giám sat cüa cp 

u các cp, trách nhiêm cüa dâng viên trong thirc hin nn np, ch d, cht liiqng 

hoat dng cüa cp ui', sinh hot chi b, dam bâo tInh länh dao,  tInh giáo diic, tInh 

chin du trong sinh hoat chi b; nâng cao cht lung di ngü dâng viên gop ph.n 

nâng cao näng 1rc Iãnh dao,  src chin du cüa t chirc CcY si dãng, dáp üng yêu 

cu nhim v11 trong tInh hInh rnii và khng djnh vai trô lành dao  cüa t chüc cci sâ 

dãng trong giai doan hin nay. 

ii. CAC CHI TIEU CHU YEU 

1. 100% chi bô, cp u xây dirng và thrc hin t& quy ch lam vic cüa chi 

b; quy ch lam vic cüa dip us'; quy ch pMi hçp giva dip uS' vOi giám d&, ban 

giám dc, thu truâng CG quan, dan vj, chü doanh nghip; xây dirng và thirc hin 

chu'ang trInh cong tác nãm; chuo'ng trInh cong tác kirn tra, giárn sat cüa cAp u5' và 

U5' ban kim tra. 

2. Hang nàm các cap uS' xây d1rng nghj quyt phizang hung, nhim vi dê 

lânh dao,  chi  dao;  trong nhim kS'  ban hãnh It nhAt 02 nghj quyt chuyên d. 

3. 100% cAp uS' Co s& và bI thu chi b di.rgc tham gia tp huAn nghip vi 

cong tác Dãng. 

4. 100% cAp uS', chi b sinh hot djnh k5', sinh boat  chuyên d dung quy djnh. 

5. 100% t chirc ca sâ dãng xây drng k hoach phân cong cap uS' viên dur 

sinh hoat vi các chi b; thirc hin nghiêm tüc k hoach cüa Ban Thtrng vit Dáng 

bô KhM v thr sinh boat  chi bô. 

III. NHIEM vij vA GIAI PHAP 

1. Nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa (1i ngü cap üy viên, dôi m&i 

nâng cao nãng Ii'c lãnh do cüa cAp u' 

1.1. Nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa cAp üy, can bô, dâng viên v boat 

dng cüa cAp ñy và sinh hoat chi b. 

CAp üy và can b, dáng viên din nhn thirc dAy dü v vj trI, vai trô cña t 

chüc co si dàng v chüc näng, nhim vi cüa t churc Ca s& dãng d t chüc Ca 

s& dáng thrc sir là hat  nhân chInh trj, là nai rr1çi dãng viên dtrçcc thurc hin quyn 

và nhim vi cüa mInh mt cách trrc tip, ci th và toàn din nhAt. Tuyên 

truyn, giáo diic cho dàng viên v trách nhim cüa bàn than trong vic nâng cao 

chAt 1ung sinh hoat  cüa chi b; phài luôn nhn thurc duc chi b là nai giáo 

dc, rèn 1uyn, kt nap,  kim tra mçi can b, dáng viên; rni dãng viên, mi chi 

b nhn thñc rO trách nhirn dóng gop trI tu và quyt nghj các vAn d thuc 
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chüc näng, nhim vii cüa chi b d lãnh dto thirc hin tt nhim viii cüa Co quan, 

don vj. 

1.2. Xây dirng di ngü cp u dü v s lugng, dam bão ch.t luqng vã Co cu, 

xay dirng và rèn 1uyn tác phong lam vic khoa h9c. 

- Thirc hin nguyen tc Dãng thng nht lãnh dao  cong tác can b và quán 1 

di ngü can b di dôi vói phát huy trách nhim cüa t chüc và ngui dirng d.0 co 

quan, don vj, cp Uy; lam tht cong tác quy hotch và tao  ngun cp üy, quan tam 

dào tao  bM duOng di ngQ cp üy và xay drng di ngü cp üy có co cu hçip l, có 

dü tiêu chun, diu kin theo quy djnh. 

- Thirc hin t& vic phân cong nhim vii cho ti'rng cp u' viên; cp u' viên 

phãi nêu cao vai trô, trách nhim, phát huy nàng hrc cüa bàn than d hoàn thành 

nhim vii; không ngüng h9c tp nâng cao trInh d v mci mat; xây dmg và rèn 

luyn tác phong lam vic khoa h9c, thirc hin nghiêm tüc nguyen tc to chrc Va 

sinh hoat  Dàng. Hang näm thrc hin nghiêm tüc vic dánh giá xp loai tp th, cá 

nhân cp u. 

- Thu&ng xuyên lam tt cong tác kin toàn, bô sung cp u' dü s h.rçng, dam 

bào co cäu, th1rc hin dung quy trInh, khách quan, dan chü; kjp thai thay th nhUng 

c.p u' viên không dü uy tIn, näng lirc, trInh d han  ch, không hoàn thành nhim 

vi. Tiêp tiic thi1c hin nht th hoá chi'rc danh bI thr cp u là thu tru&ng co quan, 

donvj. 

1.3. Xây dmg, ban hành và trin kliai thrc hin t& nghj quyt; lam t& cong 

tác kim tra, giám sat vic thrc hin ngh quyt; coi tr9ng Cong táC so kt, tng k& 

dánh giá vic thrc hin nghj quyt dã d ra. 

- Can cir vào nghj quy& cüa Trung uong, cüa tinh, Cua Dãng b Khi, nghj 

quyt dai  hi nhim kS'  cüa t chirc co sâ dâng, nhim vii chInh trj cüa dãng b, chi 

b Co SO và tInh hInh thrc t cüa Co quan, don vj, hang näm cAp u xây drng nghj 

quy& d lành dao  thirc hin t& nhirn viii chInh trj, Cong táC xãy dirng Dãng, xây 

dirng co quan, don vj; vic ban hành nghj quy& phãi thirc sir trI tue, dan chii Ca v 

mc tiêu, ni dung và phuong pháp tin hành; hra ch9n ni dung d xây dimg và 

ban hãnh nghj quy& chuyen d trong nhim kS'. 

- Xây dirng chi.rong trInh thrc hin nghj quyt cn barn sat nhiêm vu chInh 

trj cüa Co quan, don vj và chirc näng, nhim vçi cüa trng loai hInh t chuc co si 

dàng; lam tea cong tác kim tra, giám sat, so kt, tng kea dánh giá vic thirc hin 

nghj quyt. 

1.4. Xây drng quy ch lam vic, chuong trInh cOng tác cüa CAP us', cOng táC 

kim tra, giám sat cüa cAp üy, cong tác phi hgp giüa cAp u' vói lãnh dao  chuyên 

mOn; thrc hin nghiêrn tüc ch d thông tin, báo cáo theo quy djnh. 
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- Thirc hin nghiêm t1ic vic xây dirng quy ch lam vic cüa dip us', cüa üy 

ban kim tra, quy ch lam vic cüa các chi b dam bâo nguyen tc tp trung dan 

chü và th?c hin dung trách nhim, quyn hn duçic giao; có giâi pháp th d 

trin khai và thirc hin dy dü, kjp th?i, có cht luçing các chi thj, nghj quyt, quy 

djnh, quyt djnh cüa Trung uang, cüa tinh, cia Dâng u KMi. 

- Xây drng quy ch phi hçip gifla c.p üy vOi giám dc, ban giám dc, thu 

tru&ng Ca quan, dan vj, chü doanh nghip nghiêm tüc, dan chü, cong khai. 

Thuông xuyên râ soát, bô sung quy ch lam vic cüa dip üy, quy ch phi hqp 

vOi chuyên mon. 

- Xây dmg chuung trInh cong tác cüa dip u' h&ng qu', tüng näm có chit 

luçmg; thirc hin nghiêm tuic ch d thông tin, báo cáo và nâng cao chat lugng các 

báo cáo. 

1.5. Tang cuông cong tác quân l, giáo dc dãng viên, nâng cao cht hxcing 

cong tác kt np dáng viên mâi 

- Các dip üy thirc hin dCing các quy djnh, quy trInh quán l h sa dãng viên, 

h sa can b theo phân dip quãn 1; thirc hin t& vic phân cong nhim vii cho 

dáng viên, tang cung quán 1 dãng viên nai cOng tác và ncii cu trü; ththng xuyên 

rà soát, sang 19c di ngQ dáng viên ngay tü các chi b, kjp thi phát hin và kiên 

quy& dua nhting dáng viên không con du tu each ra khOi Dáng theo tinh thn Chi 

thj so 28-CT/TW, ngày 2 1/01/2019 cüa Ban BI thu. 

- Cp üy, th chrc dáng phãi thirc hin nghiêm tue cOng tác k& np dáng viên 

và cOng nh.n dáng viên chInh thurc báo dam dung tiêu chun, diu kin, quy trInh, 

thu t1ic theo quy djnh, kh.c phiic trit d tInh trng chy theo so lu'gng, xem nhç 

chit hxçing. Hang nãm các dip üy, chi b phái xay d%rng k hoich, giao chi tiêu 

phát trin dâng viên mdi. 

1.6. Lânh dio các doàn th chInh trj - xâ hi và Hi Khuyên h9c 

- Các dip Uy quan tam và tio diu kin d các doán th vá hi Khuyn h9c 

phát huy tInh chü dng trong thirc hin nhim vii và trong cong tác xây dirng Dãng, 

xây dirng ca quan, dan vj. Rà soát, cñng cé cOng tác t chuc; tang cung giáo diic 

do due, li séng cho doàn vien, hi viên, phát buy vai trô cüa tt chuc doàn th 

trong cOng tác xây dimg Dãng, xây dimg ca quan, dan vj. Lânh do t chüc doân 

th chInh trj- xã hi phát hin nhãn t tIch circ, guang rnu trong phong trào, có uy 

tin trong qun chuing d có k hoach bi duO'ng, to diu kin phn du trâ thành 

dâng viên cüa Dáng. 

- Hang nam các dip Uy phê duyt chuang trInh cOng tác cüa các doán th; 

djnh kS'  lam vic vâi doàn th và hi cüng dip, bão dam lành do thi.thng xuyên d 

các t chüc doàn th phn du dat  tiêu chun hoãn thành tM nhim vi tth len. 
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1.7. Nâng cao chit hrcing sinh boat cp u 

Cp u cci sâ sinh hoat djnh kS'  mi tháng mt 1n, sinh hoat bt thumg khi 

cn theo quy djnh cüa Diu 1 Dãng. Dng chi bI thu cp uST (hotc dng chI cp u' 

viên ducic phân công) dir kin ni dung, chucing trInh, thii gian sinh hoat di.ra ra 

sinh boat  cap ui'. Thi gian sinh hoat, ni dung sinh hoat phái du'çc thông báo 

truóc cho cap u dê chuân bj tham gia kin; ton trQng nguyen tc tp trung dan 

chü và thirc hin t& ch d tir phê bInh vâ phé bInh. 

1.8. Dào tao,  bi duô'ng nâng cao chit luqng di ngü cp u' viên; h tr tao 

diéu kin phucing tin lam vic gop phn nâng cao hiu qua cong vic; tang cu&ng 

kirn tra, giám sat; kjp thii biu ducing, khen thu&ng di vii tp th, cá nhân. 

Xây dirng chucing trInh bi duOng, cp nh.t kin thüc cho di ngü cp u' 

viên cci s; có k hoach cir can b, dáng viên di dào tao,  bi duO'ng nâng cao trInh 

d chuyên môn, trInh d 1 1un chInh trj; chun bj di ngü can b có trInh ct nàng 

luc, uy tin, kjp thai thay th& b sung khi cp u cci sâ có bin dng. 

2. Nãng cao cht Iu'qng sinh hot chi b 

2.1. Nâng cao nhn thic, trách nhim cüa cp u' các cp và di ngO can b 

dâng viên trong sinh boat chi b 

- To chic cci sO dãng cn lam tt cong tác nâng cao nhn thirc, trách nhim 

cüa cp u, truOc ht la bI thu' chi b, cp u' v vi tn, vai trô hat  nhân chInb trj cüa 

chi b vá nâng cao than  thirc cho c.p ui', chi b, dãng viên v nghTa, tm quan 

tr9ng cüa sinh hoat chi b, chit lucing sinh hoat chi b. 

- Cp ui', dâng viên phãi nhn thirc rO ni dung, nghTa cüa ba tInh chat 

(tInh lãnh dao,  tInh giáo dic, tInh cbin du) trong sinh hoat  chi b và th hin cii 

th các tInh chit do trong sinh hoat chi b và nâng cao chat hxng sinh boat chi b. 

2.2. Thirc hin dung quy djnh ye nên nêp, quy trInh, ni dung sinh boat chi 

b djnh kS',  sinh hoat theo chuyên d; di mOi ni dung, hInh thirc sinh hoat chi b 

darn bâo thit thirc và phü hçxp vOi tInh hInb cüa chi b. 

- T chirc cci sO dâng tp trung lânh dao,  chi  dao  nâng cao chit luçing sinh 

boat chi b, th?c hin nghiêm tOc ch d sinh hoat djnh kS'  theo quy djnh cüa Diu 

1 Dãng rni tháng mt l.n; sinh hoat chuyên d& mi qu' mt lan; quy djnh thông 

nh.t ngày sinh boat  chi b trong tháng, h9p chi b truOc khi h9p chuyên mOn d 

lãnh do thirc hin nhim vii chInh trj. H9p chi uS' truOc khi h9p chi b, chi uS' ph& 

hcip vOi lânh dao  cci quan, dcin vj b trI thOi gian, cOng vic hçp iS', tao diêu kin 

thu.n igi cho dâng viên tham gia dy dü. 

- Trin khai thc hin t& Htr&ng dn s 05-HD/fJUK, ngãy 02/02/202 1 cüa 

Ban Thumg vii Dâng uS' Khi Cci quan va Doanh nghip tinh v "Huó'ng dn cii 

th quy trInh, ni dung sinh hoat cp uS', sinh hoat chi b và khung tiêu chI dánh 

giá, xp loai cht luçing sinh hoat chi be". 
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2.3. Nâng cao cht lucing diu hãnh cüa bi thu chi b, ct cao trách nhim 

cüa dãng viên tham gia sinh hot chi b; th%rc hin nghiêm tüc cong tác tr phê 

bmnh, phé bInh ma rng dan chü trong sinh hoit dãng. 

- Nâng cao chit 1ung diu hành cüa bI thu chi bô, trách nhim cüa dâng 

viên tham gia sinh hoat  chi b, thirc hin tt ch d tir phé bInh và phé bInh. 

- Hang nàm, cp üy xây dirng k hoch phân cong các dng chI c.p üy dir 

sinh hoat chéo vâi các chi b d nrn bt tInh hInh tu tuâng, kjp thai chi dao,  giái 

quy& nhung khó khàn, vuang mc cüa dãng viên dng thai chju trách nhim truâc 

cp u' v vic lânh dao,  chi do cüa mInh di vói chi b. 

- Tang cuang cOng tác lãnh dao,  chi do, kim tra, giám sat vic sinh hoat 

chi b cüa cAp uS' và to chac dãng cp trên dôi vai vic sinh hoat chi b. 

2.4. BM duang, cp nh.t kin thüc, chuyên d cho bI thu chi b; kim tra, 

dánh giá, khen thuâng, k5' 1u.t di vai bI thu chi b. 

- Trong nhim k5' xây drng chucing trInh bM duang, cp nh.t kin thirc cho 

bI thu chi b và phn d.0 100% cp iiy viên co' so' và bI thu chi b dugc bi duOTig 

tp hun nghip vi cOng tác DAng. 

- Hang näm cp üy Co s& kim tra, dánh giá ch.t luçmg sinh hoat chi b; 

biêu duong, khen thuâng và d nghj Ban Thuang vi Dãng uS' Khi khen; xem xét 

xi:r iS' kS' luât di vai bI thu chi bô d chi bô yu kern. 

- T chac cAc hi thi, CUQC thi dành riêng cho cp uS' viên và bI thu chi b. 

C. TO CHU'C THVC HIN 

1. Ban TO chrc 

- Tham mu'u cho Ban Thuang vit thirc hin t& cOng tác thm djnh, phê duyt 

d an cp uS' Co sa; kin toàn, b sung cap uS' Co sa; phê duyt quy hoach cp uS' 
co sa; huâng dn c.p uS' co sâ xây dirng quy ch lam vic, quy ch phi hgp và 

thm dnh quy ch lam vic, quy ch ph& hcp cüa cp u5' cci sa. 
- Tham muu cho Ban ThuO'ng vi hang nàm dánh giá mirc d hoàn thành 

nhirn vii cüa tp th, cá nhân cp uS'; xây d%rng k hoach th chac hi thi dành 

riêng cho bI thu chi b, cp uS' viên; th chü'c hi nghj biu duong, khen thuâng, 

ton vinh cp uS', bI thu chi b hoàn thành XUtt stc nhim vt; tham muu ma các 

lap bi duO'ng nghip vJt, các lap chuyên d cho di ngü cp uS' viên co s& va bI 

thu' chi b. 

- Tham muu cho Ban Thuang vii xây drng kê hoach thirc hin Chuong 

trInh; tham muu thirc hin so k&, tng kt Chuong trinh. 

2. US'  ban kim tra 

Tham muu cho Ban Thu'ang vit xây dirng chucmg trInh kiêm tra, giám sat 
cp uS' co sà di vOi vic xây drng và thrc hin quy ch lam vic, quy ch phôi 

h9p; vic trin khai và thirc hin các nghj quyt cüa cp trên; vic xAy dirng và ban 
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hânh nghj quyt, chu'ng trInh cong tác, ch d sinh boat cp us', sinh hoat  chi b, 

sinh hoat chuyên d. 

3. Ban Tuyên giáo 

Phi hgp vó'i Ban T6  chirc tham rnuu cho Ban Thixxng vi xay dung chuang 

trInh, ni dung bi duOng nghip vi Cong tác Dáng cho dtp uS' viên và bI thu chi 

b trong Ca nhim k5'; hang näm xây dirng k hoach rn các ló'p bi duO'ng nghip 

v1, các lop chuyên d cho di ngU cp u5' viên co sâ và bI thu chi b. 

4. Van phông 

- Theo dOi, tng hqp, dánh giá kt qua thirc hin ch d thông tin, báo cáo 

cüa cp u5' cci s& h.ng quS', 6 tháng vá h.ng nàm. 

- Hang näm tham muu cho Ban Thung vii xây dirng chucing trInh lam vic 

vói dtp uS' co sO nm tInh hInh, lãnh dao,  chi do kjp thai vic trin khai thirc hin 

nghj quyt cüa cp uS' co s vá chi thj, nghj quy& cüa c.p uS' các cp, dánh giá kt 

qua th?c hin ni dung cüa chuong trInh nay. 

5. Các Ban xây dimg Dáng vói chirc nãng, nhim vii cüa tmg Ban, theo dOi, 

chi dao,  huâng dn và kiêm tra dánh giá kt qua th1rc hin theo Ciirn phii trách, báo 

cáo Ban Thumg vii, Ban Chip hãnh (Ban To chüc). 

6. Các dáng b, chi b Co s& trirc thuc can cir chuong trInh tr9ng tam, xây 

drng k hoach c11 th thrc hin dt kt qua t& nhtt và thrc hin nghiêm tüc ch d 

báo cáo quS', 6 tháng, hng näm theo quy djnh. 

7. Các doàn th chInh trj-xa hi trlrc thuc Bang b KMi can cir chüc näng, 

nhim vii cüa doân th& xây dirng k hoach triên khai ni dung cüa Chuong trInh, 

djnh k5' báo cáo Ban Thung viii Bang üy Khi v chuong trInh cong tác cüa t 

chCrc mInh. 

Trong qua trinh th chirc trin khai thirc hin, Ban Ch.p hành Bang b Khi 

s tip tic hoãn thin, b sung các ni dung ci th d dáp üng tInh hInh thrc t cüa 

cci sâ và cUa Dáng b KMi Co quan và Doanh nghip tinh./. 

Noi nhân: 
- Ban Thuing vi Tinh uS' (b/c), 
- Các Ban cüa Bang uS', 
- Các dáng b, chi b co sâ trirc thuc, 
- Các dông chI UVBCH DBK, 
- Luu VP, BTC. 
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