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BANG CONG SAN VIT NAM 

Thanh Hóa, ngày  .êD  tháng.f nãm 2021 

So  of  -KHIDUK 

KE HOACH 

Th1?'c hin Chirong trinh so 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 

ella Ban Chap hành Bang b tinh khóa XIX v "Nâng cao nãng lirc 

lãnh dto và sfrc chin dãu dlla các to chllc co S0 dãng, to chuyên bin rö 

net trong sp xêp to chfrc b may và xây d1ng di ngü can b" 

Thirc hin Chucrng trInh s 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 ci:ia Ban Ch.p hành 

Dãng b tinh v "Nâng cao näng hrc länh dao  và sue chin du cüa các t chi.:rc co 

sâ dáng, tao  chuyn bin rö net trong sp xp th chuc b may và xây dirng di ngU 

can be", Ban Thung vii Dâng lly Khi C quan và Doanh nghip tinh xây drng 

k hoach thuc hiên nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 

1. Mite dIch 

- Quán trit, trin khai thirc hin Co hiu qua Chucing trinh s 13-CTr/TU, 

ngày 16/4/2021 ella Ban Chip hành Dãng b tinh v "Nâng cao nàng 1?c  lãnh do 

và sllc chin du ella các th chllc ca sâ dãng, tao  chuyn bin rO net trong s.p xp 

th chirc b may và xây drng di ngll can b" dn các t chllc cci s& dâng trong toân 

Dàng b. 

- Tp trung xây dirng, dllng c t chllc dãng và kt np dãng viên t nhüng noi 

kt np cOn It hoc không kt np duçic dãng viên, râ soát kiên quyt dua nhllng 

dàng viên không cOn dll tu each ra khOi Dãng; bão dam các loai hInh th chllc cci s 

dàng du rö v chllc nàng, nhim vii và có quy ch lam vic phll hçp. 

- Tao chuyn bin rô net v cht lugng hoat dng ella các i°ai  hlnh t chllc ca 

s dãng; xây dirng t chüc b may và di ngü can b nh.t là lly viên ban chip 

hành, bi thu các chi b thm gop phn nâng cao näng hrc lãnh dao,  sllc chin du 

ella các tt chllc cci s dàng và thirc hin thng 1i nhim vii chInh trj ella các co 

quan, dan vi. 

2. Yêu cãu 

- 100% các dàng b, chi b trong toàn Dáng b xây drng k hoach thrc hin 

phll hçip vâi tInh hInh ci th ella ca quan, dan vj, doanh nghip theo các ni dung 

K hoach ella Ban Thming vi Dàng lly KMi. 
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- Nghiêm tüc trin khai thirc hin K hoach cüa Ban Thung viii Dáng üy 

Khi dn các t chi.'rc dáng trçrc thuc và toàn th can bô, dâng viên, doàn viên, hi 

viên trong cor quan, cicin vi,  doanh nghip. 

II. NOI DUNG THU'C HIN 

1. Tip tic hoàn thiên, &Ing b các quy chê, quy djnh v cong tác can b; 

nâng cao náng 1ii'c lãnh d.o Va sfrc chin du cüa to chtic co s0 dãng 

1.1. Sira dôi, bô sung Quyt dnh s 328-QDIDUK, Quyt djnh s 329-QD/DUK, 

ngày 19/02/202 1 cüa Ban Thung vii Dàng uS' Khi v phân công, phân cap to 

chüc b may và can b; quy ch b nhim can bO và giói thiu rng ci'r. 

1.2. Rà soát, b sung quy hoach can b lãnh do, quàn iS' các cap nhim k5' 

2020-2025 và giai dotn 2025-203 0. 

1.3. Thirc hin sp xp, kiên toàn, t chü'c cci sâ dãng tri1c thuc Dãng b 

KMi Co quan và Doanh nghip tinh; thirc hin tinh gián biên ch& b tn, s&p xp 

li can b, cong chirc cci quan Dàng üy KMi d dn nãm 2025 dñ biên ch duçic 

giao là 27 ngu1i theo Quy& djnh s 337-QD/TU, ngày 11/01/2021 cüa Ban 

Th.thng vii Tinh üy. 

1.4. Lãnh dao, chi dio các dip üy cii th hóa chü truo'ng, du?ng li cüa Dãng, 

chInh sách pháp 1ut cüa nhà nuc; nghj quyt, chi thj ciia dip üy dip trên d ban 

hành nghj quyt, chuang trInh cong tác phà hgp vOi tInh hInh thrc t cüa cci quan, 

dan vj, doanh nghip và trin khai thirc hin dt kt qua. 

1.5. Chi do dip üy cci s& rà soát, b sung, sira di quy ch lam vic cüa dip 
üy nhim k5' 2020-2025; rà soát, b sung quy ch phM hgp giüa cap ciy cci s& vâi 

lânh dto cci quan, dun vj, doanh nghip. 

1.6. Xây dirng, ban hành Chucing trInh "Nâng cao näng 1irc lãnh dio cüa dip u5' 

và cht lucmg sinh hot chi be";  Chuang trInh "Tip tVc  nâng cao chit 1uçng cong 

tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng" và k hoch thirc hin các chucing trInh tr9ng tam. 

1.7. Rà soát, sira di Quy djnh quy trInh ban hành các van bàn lãnh dao,  chi 

do cüa Ban Chip hành, Ban Thung vii Dãng üy Khôi Ca quan và Doanh nghip 

tinh; xây dirng phông h9p không giy cüa Ban Thiing v1i Dàng üy Khi. 

1.8. Lãnh dao  thirc hin nghiêm tüc, có nn np tr phé bInh và phê bInh trong 

sinh hot dãng, chi rô nhtng khuyM dim, htn ch, chü dng xây drng k hoich 

d s1ra chCa, kh&c phiic. 

1.9. Giãi quyt, x1r iS' kjp th?yi, di.irt dim các dan thu khiu nai, t cáo di vâj 

t chirc dãng, dãng viên trong toàn Dáng b. 

1.10. Lành dao, chi dao và thrc hin tét cong tác cái each hành chInh, dôi 

mi tác phong, phucing pháp lam vic cüa Thuing trirc, Ban Thung vii, các ban 

và can b, cOng chirc Ca quan Dáng üy Khi dáp irng yêu diu nhim v1i. 

1.11. Hu9ng dn các dip üy chi dto dii hi chi b tnrc thuôc, nhim k5' 

2022 - 2025; 2025 - 2027. 
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2. Tang cu'ông cong tác giáo dtic chInh trj, tir tu'rng, xãy dtyng di ngü 

can b, dãng viên có ban ITnh chInh trj vüng yang, có trI tue, phm chat dio 

due each m1ng, có thtic t chile k Iut, thirc sr tiên phong guong mãu, dü 

náng lire hoàn thành nhim vIi duVc giao 
2.1. Lãnh do các cp üy lam tM Cong tác giáo diic chInh trj tu tu&ng, phát 

buy tInh tr giác, tinh thin trách nhim, thung xuyên tir hçc tap, ti,r nghiên c1ru 

nâng cao trInh d, bàn 1mb chInh trj, phm chat do diLrc cüa di ngQ can b, dãng 

viên, c.p üy viên; tang cung cong tác tu tu6ng, chü dng d báo tInh hInh d 

kjp thai thông tin và djnh hithng du lun xâ hi cho can b, dâng viên và ngui 

lao dng trong dãng b. 

2.2. Xây dirng và ban hành quy djnh v ch d h9c tap,  cp nht kin thic 

mi cho can b, dãng viên. 

2.3. Ma các lap bi dung cho di ngü can b lam cong tác tuyên giáo, nâng 

cao cht lu'crng các lap bi du&ng 1 lun chInh trj cho dãng viên và qun chüng; 

djnh kS'  hng qu t chirc hi nghj thông tin tinh hInh thai sir, bi dumg chuyên 

d, cp nht kin thüc mói; hi nghj báo cáo viên, cong  tác viên thr lu.n xä hi dn 

di ngü báo cáo viên, cp u viên, can b chü ch& C0 SO. 

2.4. Ban hành Quy ch bi duOng 1) lun chInh trj dành cho dôi tuçing kêt np 

dãng, dâng viên mfi giai don 202 1-2025. 

2.5. Lnh dto, chi dio các cp u' dáng phôi hcp vói lãnh do Co quan, don vj 

xây drng, ban hành các quy ch& quy djnh dánh giá näng lrc thirc hin nhim vii 

cüa can b, dáng viên. 

2.6. Lãnh dao,  chi do cp u' các Co quan, don vj d.y manh  cái cách thU tJ1C 

hành chInh; thirc hin nghiêm quy ch dan chu cua co quan, don vj, di mâi tác 

phong, 1 li lam vic, nâng cao hiu 1irc, hiu qua chi do, diu hành, quãn l' nhà 

nuóc trên các lTnh vuc. 

3. Nãng cao chat 1uçng, di mói ni dung, phu'o'ng thü'c hot dng cüa 

các 1oi hinh ti chuic co s& dãng; khic phiic tInh hInh thfrc, don diu trong 

sinh ho,t, ehám to phát trin clang viên 

3.1. Lânh dio các cap Uy chp hanh nghiêm tüc nguyen tc tp trung dan chU, 

tap th lãnh dao, cá nhân phii trách, phân djnh rô thm quyn, trách nhim cUa 

nguai dng du vai th.m quyn, trách nhim cUa tp th. Chtp hanh nghiêm các 

quy djnh càa Dãng và Diêu 1 Dang. 

3.2. Tip t1ic thirc hin tt Chi thj so 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 và Két 1un 

s 18-KL/TW, ngày 22/9/20 17 cüa Ban BI thu, Huâng din s 12-HD/BTCTW, 

ngày 06/7/2018 càa Ban To chüc Trung ucing, Hix&ng dn so 03-HD/TU, ngày 

29/10/2018 cUa Ban Thumg vi Tinh Uy, Huang dn so 05-HD/DUK, ngày 

02/02/2021 cUa Ban Thuang vii Dâng u' Khi hu&ng dn cii th quy trInb, ni 

dung sinh hoat  cAp ui', sinh hot chi b và khung tiêu chI dánh giá, xp loi chAt 
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krcmg sinh hoat  chi b, to si.j chuyn bin mnh me v nhn thüc, hành dng cüa 

can b, dâng viên, nhât là bi thi.x cap u, bI thu chi b ye yêu cu di mth nOi  dung, 

hInh thüc sinh hoat phü hçTp vói tüng loai hInh to chirc ca sO' dáng. 

3.3. Lãnh dao  thçrc hin t& Chtrang trInh tr9ng tam ye "Nâng cao näng 1irc 

lãnh dao  cüa cp üy và ch.t luçmg sinh hot chi be"  cüa Ban Chap hành Dãng b 

Khi khóa XX; xây dimg k hoach cii th hóa ni dung chiicing trInh d trin khai 

thirc hin trong toàn Dãng b. 

3.4. Triên khai thic hin t& ni dung Chi thj s 05-CT/TU, ngày 28/5/2021 

cüa Ban Thuông viii Tinh üy v tang cuO'ng phát trin dãng viên cüa Dãng b tinh 

trong thO'i gian tâi; länh dao  th1rc hin nghiêm tue cong tác kt np dãng viên và 

cong nhn dãng viên chInh thüc, dam bào tiêu chun, diu kiên, quy trInh, thu tiic 

theo quy djnh; thrc hin t& Huàng dn cüa Ban ThtrO'ng vçi Dâng u' Khi v diu 

kiin, tiéu chuân xét h9c lop bi duàng nhn thO'c v Dãng và xét k& nap  Dàng dêi 

ti.rcmg là h9c sinh, sinh viên; Hu&ng dn rnt s ni dung v kt np qu.n chOng i.ru 

t vào Dáng và chuyn dàng viên dir bj thành dàng viên chInh thirc; tang cuO'ng tao 

ngun kM np dáng viên trong các dan vj doanh nghip. 

3.5. Thrc hin phãn cong các dng chi üy viên Ban ThuO'ng v11, uS' viên Ban 

Ch.p hành Dàng b KhM, can b chuyên viên các ban xây dimg Dâng cüa Dàng 

üy Khi và các dng chI c.p üy viên ca sO' thuO'ng xuyên dir sinh hoat vO'i các chi 

b. Hng näm xây dirng báo cáo dánh giá kM qua sinh boat chi b. 

3.6. Xây dmg ban hành quy djnh dánh giá cht luçing sinh hoat  chi b. 

3.7. T chüc Hi thi "BI thu' chi bç giói" g.n vói biu duang BI thu chi b 

tiêu biu. 

3.8. Thirc hin nghiêm Quy djnh so 213-QD/TW, ngày 02/01/2020 cüa Bô 

ChInh tn; Quy djnh sO 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 cüa Ban Chp hành Trung 

uang; Chi thj s 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 cOa Ban BI thu Trung wing Dãng; 

Chi thj s 04-CT/TU cüa Ban ThuO'ng vii Tinh u5' v xiM ch.t k5' lut, k5' cuang 

trong các ca quan dãng, nhà nuO'c, dan vj sir nghip, t chüc chInh trj - xã hi; 

nghiêm cm sr ding ruçiu, bia, cht có cn trong giO' lam vic, giO' nghi trua cüa 

ngày lam vic, ngày trirc. 

4. Tang cuô'ng cong tác kim tra, giám sat, thi hành k5' 1ut Bang 

4.1. Xây dirng và to chO'c thirc hin chuang trInh, k hoach  kim tra, giám sat 

cüa cp üy, üy ban kim tra htng nãm sat vôi tInh hInh thirc hin nhim vi chInh 

trj và cOng tác xây dirng Bang. 

4.2. Chi dao,  huO'ng dn cap üy, ày ban kiêm tra dàng ày ca sO' trin khai kjp 

thôi, dy dü các van bàn cüa Trung uang, cüa cp ày, ày ban kim tra cp trên v 

cong tác kim tra, giárn sat; mO' các lop bi dung nghip vii cong tác kirn tra, 

giám sat cho di ngü can b lam cOng tác kim tra ca sO'. 
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4.3. Xây dirng, ban hânh Kt 1un "Nâng cao ch.t hxcmg cong tác kiêm tra, 

giárn sat trong Dãng b KhOi" và k hoch thirc hin Kt Iun. 

4.4. Tip t11c thirc hin Quy dinh s 30-QD/TW, ngày 26/7/2016 cüa Ban 

Chap hành Trung uang; các van ban, quy djnh cüa cp ui', u' ban kim tra cp trên 

ye cong tác kiêm tra, giám sat, thi hành k' 1ut Dãng và K& 1u.n cüa Ban Thu&ng 

vii Dâng ur Kh& v "Nâng cao chit luçing cong tác kim tra, giám sat trong Dáng 

b KhOi". 

IV. TO CHC THU'C HIN 

1. Các t chü'c ca so dáng, doàn th chInh trj - xã hi trrc thuc cn CO 

Chuang trInh so 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 cüa Ban Chp hành Dáng b tinh và 

k hoach nay, xay dirng k hoach thirc hin tai  dan vj mInh, hng näm báo cáo kt 

qua thrc hin v Ban Thumg vii Dãng uS' KMi (qua Ban T chirc). 

2. Giao Ban To chOc Dãng üy Khi tong hçip báo cáo k& qua trin khai, 

thrc hin cüa các dâng b, chi b trirc thuc, xây dirng báo cáo cUa Dáng b Kh6i, 

báo cáo Ban ThuOng vii Tinhüy theo quy djnh. 

3. Uy ban kim tra Dãng üy Khi phi hcrp vOi các ban ciia Dáng u5' Khi 

tham muu xây drng k hoach  giám sat các t chOc ca sO dáng thirc hin Chuong 

trInh s 13-CTr/TU, ngày 16/4/2021 cüa Ban Chp hánh Dãng b tinh và k 

hoach nay. 

4. Các Ban cüa Dáng üy Khi vOi chOc näng, nhirn v11 dugc giao, theo dOi, 

dOn dc vic thirc hin nti dung k hoach theo Ciim duçc phân công, phii trách, 

báo cáo Ban ThuOng vi./. 

Nai nhân: 

- Ban Thi.thng vi Tinh uS' (b/c), 

- Các dng chI UVBCH DBK, 

- Các dang b, chi b tr%rc thuôc, 

- Các ban, doàn th trirc thuc, 

- Li.ru TC, VP. 

T/M BAN THIIO'NG VIJ 

Bf THI5 



BANG CONG SAN VIT NAM NH HOA 

QUAN 

TINH 

NQI DUNG CONG VIC 

I hogch s14.KU/DUK,  ngày i/../'a Ban Thuthig vy Dáng u Khó'i 

TT Ni dung cong vic Cr quan chü trI Cp quyt d!nll  Thô'i gian trIn 

1 
• 

Chi.rcmg trinh "Náng cao näng lcc lânh dgo cáa c4v u• và chát 

luçng sinh hogt chi b5" 
Ban T chirc Ban Thix&ng v11 Quy 1-2021 

2 
• 

Chucrng trInh "Tiêp tyc náng cao chIt 1ucrng cong tác giáo dyc 

chjnh frj, tic ttcâng ". 
Ban Tuyên giáo Ban Thu&ng vii Qu 1-2021 

K hoach bi dung 1 1un chInh trj và nghip v1i cong tác XY 
dirng Dâng näm 2021 

Ban Tuyên giáo Ban Thithng vi Qu 1-202 1 

Quy ch bi duôTlg 1 1u.n chInh trj dãnh cho di tugng kt ri 

dãng, dáng viên mOi giai don 202 1-2025 
Ban Tuyên giáo Ban Thtring vii Qu 1-202 1 

5. 

Xây dirng và t chirc thrc hin chuong trInh, k hoch kiêm tra, 

giám sat cüa cp us', u' ban kim tra hang näm sat vói tInh hInh 

thirc hiên nhiêm vu chInh trj và cong tác xây drng Dâng 

LTBKT Ban Thithng vli Qu 1-202 1 

6 
Chuo'ng trInh "Xáy dyng cci quan, don vi, doanh nghip van hóa, 

kilu rnáu, cong dan kiêu máu" 
Ban Tuyên giáo Ban Thi.r&ng vi Qu 11-2021 

• 

D an sp xp, kiên toàn t chirc cci sà dâng trirc thuc Dãng b 

Khôi Ca quan vâ Doanh nghip tinh 
Ban T chirc 

Ban Thung 

Tinh u' 
Qu' 11-202 1 

8 • 

Si'ra dM, b sung Quyt djnh s 328-QD/DUK, Quyt djnh s 329- 

QD/DUK, ngày 19/02/2021 cüa Ban Thu&ng vii Dâng u Khôi. 
Ban T chi.'rc Ban Thi.ring v Qu 111-202 1 
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Ma lap bi duàng nghip vii cong tác kim tra, giám sat cho di 

ngu can b lam cOng tác kiêm tra, giám sat ca si 
UBKT Ban Thumg vit Qu 111-2021 

10 
Rà soát, b sung quy hoch can b lãnh dio, quàn l các cap nbirn 

kS' 2020-2025 và giai don 2025-2030 
Ban To chirc Ban Thuang vii Qu IV-202 1 

11.  Quy djnh dánh giá cht luçing sinh boat chi bô Ban T chüc Ban Thuing v1I Qu IV-202 1 

12.  Ma các lop bi duöng nghiêp vii cong tác Dàng Ban T chirc Ban Thithng vii 

Thixc hiên theo 

chuang trInh 

cong tác näm 

13.  

Mi các lop bM du6ng cho di ngü can b lam cong tác tuyên giáo, 

cti ngQ báo cáo viên, cong tác viên du 1un xà hi; nâng cao chat 

1ung các lap bi duong 1 1un chInh trj cho diãng viên vâ qun 

chüng 

Ban Tuyên giáo Ban Thuang vi 
Thuc hiên theo kê 

hoch các näm 

14 
Xây dirng k hoach  hott dng cüa Ban chi dao  xây dirng ca SO Va 

thirc hin Quy chê Dan chü a co sa 

Ban Tuyên giáo Ban Thtthng vii 
Thuc hiên thutng 

xuyên các näm 

15.  

Chi do, hu'óng dn cp u5', uS' ban kim tra dâng uS' co s& trin 

kJiai kjp thai, day dü các van bàn quy dnh, huang dn cüa Trung 

uang, cüa cap u5', u5' ban kim tra cap trén v cong tác kim tra, 

giárn sat; giâi quyêt, xir iS' kjp thai, dOt dim các don thu khiu nai, 

to cáo dôi vâi to chac dáng, dãng viên trong toân Dáng b 

UBKT Ban Thumg vi 

A 

Thuc hiên thithng 

xuyên các näm 

16.  
Xây dimg, ban hành Kt lun "Nâng cao cht 1ung cong tác kiêm 

tra, giám sat trong Dáng bô Khi" và k hoch thrc hin Kêt 1un 
UBKT Ban Thu&ng vl,1 QuS' 111-202 1 

17.  

Tip tic thrc hin Quy dinh s 30-QD/TW, ngày 26/7/20 16 cOa Ban 

Chip hânh Trung uang; các van bàn, quy djnh cOa cp uS', uS' ban 

kim tra cp trén v cOng tác kim tra, giám sat, thi hành kS'  1ut 

Dâng và Kêt Iun cOa Ban Thumg v Dáng u5' Khôi v "Nãng cao 

cht luçcng cong tác kim tra, giám sat trong Dâng b Kh&". 

IJBKT Ban Thuông 
Thirc hin thuang 

XUYfl CáC näm 

UAP 

GH 

IioJ1 
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18. 
So kt nira nhim k' thrc hin Nghj quyt Di hi Dãng b CO SO', 

Dai hi Dáng b Khái nhim kS'  2020 - 2025 
Các ban Ban Thuông vi..i Qu Il 2023 

19 • 

So kt 5 narn thuc hiên Kt luân s 79-KL/TU và Két 1un so 81- 

KL/TU, ngày 21/4/2017 v D an di rnâi, nâng cao nàng 1%rc lanh 

do cüa Dâng ity Khôi co quan; Dâng üy khôi Doanh nghip trong 

tInh hInh mcci. 

Ban T chc Ban Thung vii Qu 11/ 2022 

20 • 

So kt 5 nàm thirc hin Nghj quyt s 10-NQ/TU cüa Ban Ththng 

vii Tinh üy ye phát triên to chixc dãng, doan th trong Các doanh 

nghip trên dja bàn tinh, giai doan 2018- 2020, djnh hii&ng dn nàm 

2025 

Ban T chirc Ban Thu?rng v Qu 111/2023 

21. 
Tt chüc Hôi thi "BI thu Chi b giOi" gn vi biu duong BI thu chi 

bôtiêubiki. 
Näm 2023 

22 
• 

So k& thrc hin CáC chuong trInh tr9ng tam theo tinh thn nghj 

quyt Dai  hi Dàng b KhOi Co quan và Doanh nghip tinh lan thir 

XX, nhim kS'  2020-2025 d ra gôm: Chuong trInh "Tiêp 4w náng 

cao chat luvjig cong tác giáo dyc chInh ti-f, tw tzthng"; chuong trInh 

"Xáy dy'ng co' quan, dctn vi, doanh nghip van hóa, kiJu rnáu, cong 

dan kiêu máu" và "Náng cao náng ly'c lânh dgo cia cap zy và chat 

1u9'ng sinh hogt chi bç5". 

Ban T chüc; Ban 

Tuyên giáo Ban Thu'mg vi 

Näm 2023 và 

näm 2025 ) 
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