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BANG CONG SAN VIT NAM
Phz Yen, ngày4g tháng 5 nãm 2021

Wv Trin khai thzrc hiên kié'n chi dao cza ddng chI
Phó BI thtr Thttôiig trtc Tinh i'iy tgi van ban so
1017-CV/VPTUngày 14/5/2021 cüa Van phOng Tinh áy

KInh gCri: UBND tinh

Thrc hin kin chi dao cUa dng chi Phó BI thu Thuàng trrc Tinh üy v&
vic xay drng báo cáo chuyên d v tInh hInh t chre thirc hin các ngh quyt, chi
thj, k& 1un cüa Tirih üy, Ban Thuông vi Tinh üy trong giai don 2011-20 16 và
2016-2021 (tqi van ban sd 1017-CV/VPTUngày 14/5/2021 cta Van phông Tinh iy);
VAn d nay, Ban can sir Dãng UBND tinh giao UBND tinh chi do các dan
vj có lien quan nghiên cru, tham mixu Ban can sir Dàng UBND tinh xay drng báo
cáo theo kin chi do cüa dng chI PhO BI thu Thuông trrc Tinh üy tti van bàn
nêu trén; hoàn thành trInh Ban can su Dãng UBND tinh xem xét, báo cáo Thumg
true Tinh üy dam bão tin d theo quy djnh.
Yêu cu UBND tinh chi do trin khai thtxc hi7'"
(Gzi kern van ban sd 1017-CV/VPTU ngày 14/5/2021 cia Van phông Tinh zy
và cOc van ban có 11Cr, quart)
Noi nhân:
-Nhutrên,
- BT, PBT BCSD TJBND tinh,
- Lixu: VT, VP.BCSD.
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V/v thông báo . kiln chi dqo cüa
cl/c Phó B! tint Tlnthng trtc Tinh üy

KInh gti.'

- Dàng doàn HDND tinh,
- BCS dáng UBND tinh,
-CácbandàngTinhüy.

Thuing trrc Tinh Uy nhn ducic K hoch s 22-KH/BTGTW ngày
19/4/2021 cüa Ban Tuyên giáo Trung uxing trin khai Dã an "Dii môi viêc ban
hành, so kt, tng kt cáo nghj quyt, chi thj, k& 1un, gop phn nâng cao ch1t
luçng, hiu qua cong tác lânh dao, chi dao cüa Dâng trong tInh hInh mâi". D
trin khai thirc hin, dàng chi Phó Bi this Thiräng trrc Tinh Uy có kin chi do
nhis sau:
- Cáo ban dãngTinh üy xaY dmg báo cáo vvic thain misu xay dmg cáo
ngh quyet, chi th, ket 1un cua Tinh uy, Ban Thucmg viii Tlnh uy va tham mi.ru
vic tin hãnh so kt, thng kt cáo nghj quyt, chi thj, kt 1un cüa Trung isong, cüa
Tinh üy, Ban Thuàng vi Tinh üy trên lTnh we cOng tao cüa các ban dàng trong
nhim k' 2010-2015 và 2015-2020 (theo dJ curing gth kern). Hoàn thành báo cáo
giri Thu&ng trirc Tinh üy (qua Van phông Tinh zy) truâc ngày 27/5/202 1, d báo
cáo Ban Tuyén giáo Trung uong theo quy djnh.
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- Dang doan HDND tinh xay drng bao cao chuyen de ye trnh hmh to chixc
thrc hin các nghjquyt, chi thj, kt 1un cüaTinh üy, Ban Thix&ng vi1 Tinh ciy,
nhat là vice the che boa thanh co che, chinh sach cua HDND tinh trong giai don
2011-2016 và 2016-2021. Báo cáo tp Irung lam rô két qua dt ducc, nhtrng hn
.
h
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che, kho khan, vuong mac; kien ngh, de xuat voi Tinh uy, Ban Thuong vi Tinh
üy nhng giài pháp di mài ban hành các nghj quy&, chi thj, k& 1un. Hoàn
thành báo cáo giri Thismg trrc Tinh Ciy (qua Van phông Tinh zy) trtthc ngày
27/5/2021.
- BCS dáng UBND tinh xây dirng báo cáo chuyên d v tInh hInh t chüc
thc hin các nghj quy&, chi thj, k& 1un cüa Tinh üy, Ban Ththng viii Tinh üy,
nht là vic th ch hóa thành chuong trinh, k hoch... cüa UBND tinh trong
giai don 2011-2016 và 2016-2021. Báo cáo tp trung lam r k& qua d?t thrcic,
nhing hn ch, khó khän, vuàng mac; kién nghj, dè xu&t vài Tinh Uy, Ban
Thithng vii Tinh üy nhing giâi pháp dM mâi ban hành cáo nghj, quyt, chi thj, kt
1un. Roan thành báo cáo glri Thu&ng trirc Tinh üy (qua Van phông Tinh üy truâc
ngày 27/5/2021.
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Van phông Tinh üy thông báo kin chi dao cüa dng chI Phó BI thu
Thtx&ng trrc Tinh üy d các ding chI bit, thrc hin (gzi kèin K hogch nêu trên
và D claing cüa Ban Tuyên giáo Trung u'ong).
Ni nhân:
- Nhix trén,
- Thuäng tr%rc Tinh iy (b/c),
- Luu Van phàng Tinh Uy.
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BANG CQNG SAN YIT NAM
Ha N5i, ngayfg tháng 4 näm 2021
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KE HOikCH
kt các nghj quyt,
Trin khai D an "Dii mói vic ban hànli, so kt,
cong tác lãnh do,
phn nãng cao cIit lu'çrng, hiu
chi thj, kt !un,
chi dio cila
trong tInh hInh mOi"
tang

qua

gop

Bang

Cn cir Quyt djnh s 144-QDiTW, ngày 08/8/2018 cüa B Chfnh frj khóa XII v
churc nng, nhim vi, quyn h?n, th chrc b may cüa Ban Tuyên giáo Trung rong;
Cn cr Cong vn s6 308-CV/VPTW, ngày 22/312021 ci'ia Vn phông Trung i.rang
vvic chu&ibjdántheo Chtrongirh1àmviccüaB Chfnhtij, BanBIthtrnàrn2021;
Ban Tuyên giáo Trung uang xây dçrng K hoach trin khai D
"Di mâi
vic ban hành, sa kt, tng kt các nghj quyt, chi thj, kt 1un,
phn nãng cao
an

gop

cht luqng, hiu

qua cong tao

lãnh do, clii dao cüa Dàng trong tlnh hlnh mO'i" nhu sau:

I. MTJC Did, YEU CAU
1.MicdIch:
- Dánh giá thrc trng vic ban hãnh, scy kt, tng kt các nghj quyt, clii thi, k&
1un ciia Dãng trong nhim k5' Di hQi XI và XII;

lam

rö nhthig kt qua dt duqc, các

hn ch, khó khn, vu&ng mc và nguyen nhn cüa hn ch& khó khn wóng m.c; rat
ra nMng v&i dà mang tInh 1 Iun và thirc tin trong vic ban hành, scv k&, t6ng kt
các nghj quy&, chi thj, kt 1un cüa Bang.
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- Be xuat cáo giai phap doi
mm vice ban hành, sa ket,
tong
ket
cac ngh

quy&, chi thj, k& 1un, gop phn nang cao
chi

dao

chat

hrçing, hiu

qua

cOng tác lânh

dao,

cüa Dàng trong tinh hInh mài.

2. Yu cu:
- Dánh giá khách quan, toàn din, sat vâi tlnh h.mnh thrc t vic ban hnh, so k4t,
tng kt các ngh quyt, chi thi, kt 1un ciia Bang trong nhim k' E)ti hOi XI và XII.

- D an cn tin hành nghiêm tic, kh.n tnrang, bâo dam thit thrc, hiu qua,
ti& kim, tránh hthh thc.

IL. NQI DUNG iE AN
1. Dánh giá tinh hlnh ban hành, SO k&, t6ng kt các nghj quyát, chi thj, k&
1un cüa E)ãng trong nhim k' Dai hi XI và XII.
- Kt

qua

dat duçic trong vic ban hành, so kãt, tng k& các nghj quy&, chi

thj, kk 1un cüa Dãng.
- Nhfng hn ch& khó khAn, vuàng mc trong vic ban hãnh, so k&, tng kt
các nghj quy&, chi thj, kt lun cüa Dàng; phân tIch,

lam

rö nguyen nhân chü

quan, khách quan cüa nhQng han ch& khó khän, vtr&ng mac.
2. Rut ra nhng vn d mang tInh l 1un và thrc tin trong vic ban hành,
• A

A X A

•

A

A

so ket, tong ket cac nghj quyet, chi thj, ket luan cua Dàng
3. D xut giài pháp di mài vic ban hành, so kt, tng kt các nghj quyt,
chi thj, kt 1un cia Dãng d

gop

phn nãng cao chat luçrng, hiu

qua

cong tác lãnh

do, chi dao cüa Dãng trong tInh hinh mth.
Ifl. TO CRUC THVC HIN
1.Vn phông Trung tro'ng

Bang, Uy ban Ki&n tra Trung uong Va CáC

Baii Bang (gçi chung là các Ban Bang):

Xây drng báo cáo v vic tham muu, xây dung các nghj quy&, chi thj, kt
1un cüa Ban Chip hành Trung ucrng, B Chmnh trj, Ban BI thu và vic tin hành so
kát, tng k& các nghj quyt, chl thj, kt 1un cüa Ban Chp hành Trung uong, B
Chmnh trj, Ban BI thu trên lTnh vrc cong tác cua các ban Bang (theo d cuang gfri kern).
* Báo cáo gfri ve Ban Tuyên giáo Trung wcvng tru'ác ngày 30/5,2021
2.Các tinh üy, thành üy, dãng üy tryc thuc Trung irong:

Báo cáo kt qua cOng tác ban hành các nghj quyt, chi th, k& 1un cua
tinh üy, thãnh üy, dãng 'iy tn,rc thuc Trung uong trong nhim k5' 2010 -2015 Va
2015-2020; vic so kt, tng kt các nghj quy&, chi thj, kát 1un cüa Trung uang,

cüa eác tinh üy, thành 'y, dàng iy tnrc thuQc Trung uang.
* Bdo cáo

gui

v Ban Tuyên gido Trung wong trwóc ngày 30/5t2021

3.Hi dng L lun Trung rong:

Chü tn xây di1rng báo cáo chuyên d "Met s vn d 1 luan r(it ra trong vic
ban hãnh, so k&, thng k& các nghj quy&, chi thj, kt 1un gop ph&n nâng cao chit
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luçrng, hiu

qua

lành dao, chi dao cüa Dáng".

* Bdo cáo gái ve Ban Tuyên giáo Trung wong tr,thc iigây 30/5/2021
4. Dang doàn Quoc hçn:
Xây drng báo cáo chuyên d " TInh hInh t chrc thc hin các nghj quyt,
chi thj, k& lun cüa Dáng, nht là vic th ch hóa thãnh 1uQ.t, pháp lnh cüa Qu&
hi". l3áo cáo tp trung
m&c (có các

so lieu

lam

rô kt qua dat &rcic, nhng han ch, khó khàn, vu&ng

ininh h9a); kMn nghj, d xut v&i Ban Chip hành Trung uang,

B Chfnh trj, Ban BI thu nhng giâi pháp dOi mâi ban hành các nghj quyOt, chi thj,
k& 1un.
* Báo cáo gi'd ve Ban Tuyên gido Trung wo'ng frwác ngày 3 0/5/2021

5. Ban Can sy Dãng ChInh phil:
Xây drng báo cáo chuyên d: "TInh hlnh tO chrc thrc hin các nghj quy&,
chi thj, kOt lu.n ciia Dâng, nht là vic thO ch hóa thành chuang trmnh, nghj djnh,
h
quyet djnh cua Chinh phu, Thu tumig Chlnh phu . Bao cáo tp trung lam rô ket
*

,

.,

,

,

A

..

qua dat dizçic, nhüng hn ch& khó khn, vuàng mc (có các sO 1iu minh hQa); kin
nghj, d xut vâi Ban Chap hành Trung uang, B ChInh trj, Ban BI thu nhng giâi
pháp d6i mói ban hãnh các nghj quyt, chi thi, k& lun.
* Báo cáo gfri ve Ban Tuyên giáo Trung uvng tru'ác ngày 30/5,2021

6. Ban Tuyên giáo Trung tro'ng:
6.1. Xây. 4.rng kO hoach thc hin D

an;

DO cung chi tit DO

an

và dO

ctrmig hu&ng d cácan Dang; các tinh ily, thành üy xây drng báo cáo; thành 1p
Ban Chi dao, Ban biên tp DOám
Th&i gianhoàn th4nh: Trong tháng 4/2021.
6.2. TO chi'rc diOu tra dix lun x hi:
Thii gian hoàn thânh: Trzthc ngày 30/5/2021.
6.3. ChU tn tO chrc kháo

sat tai

mt sO dja phtwng, &m vj,

Thai gian hoàn thành: Tháng 5/2021.
6.4. Tong hç'p xay drng dr mao báo cáo De an
A

Thôi gian hoàn thành: Ththc ngày 10/6/2021.
6.5. TO chic tpa

dam,

hQi tháo, 1y kiOn cüa các chuyên gia và dai din cac
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Ca quan,

don vj Co lien quan:

Th&i gian hoàn thãnh: Trtthc ngày 20/6/2021.
6.6. TrInh xin kin Ban Ch1 cto D an và tip thu, hoàn thin dr tháo báo
cáo, T& trinh, dr thão K& 1un cüa Ban BI this.
Th?i gian hoàn thành: Truàc ngày 30 tháng 6/2021.
6.7. TrInh Ban BI this: Báo cáo D an, Ti trinh, dr thão K& 1un cüa Ban BI this.
Th?yi gian hoàn thành: Tháng 7/2021.
IV. KINH PHI THVC H1N
1. Ban Tuyên giáo Trung isang có trách nhim bào dam kinh phI cho hot
dng cUa Ban Chi do, Ban BiCn tp D an (tir ngun kinh phi cüa Dã an) vâ diu
tra du 1un xA hi.
2. Kinh phi xây dung báo cáo cüa các Ban Dáng, Dãng doàn Quc hi, Bn
Can s11 Dãng Chinh phü và các tinh üy, thành üy, dãng üy trrc thuc Trung uong
l&y ttr ngun kinh phi thithng xuyên cfia ca quan, th ch(rc, dja phucng.
Ban Tuyên giáo Trung trong d nghj các Ban Dãng, Dáng doàn Quc hi,
Ban Can sr Dáng ChInh ph.'i và các tinh Uy, thành Uy, dâng üy trirc thuc Trung
uang quan tam ph& hçip, trin khai các nhIm vçi ducxc phn cong theo k hoch nàyOt—

TRU1NG BAN
Nai nhan:
- Ban BI thu (d b/c),
- Vn phông Trung uong Dàng,
- Các Ban Dãng Trung troiig,
- Dãng doàn Qu6c hi,
- Ban Can sr Dáng ChInh phU,
- Các tinh y, thành iy,
dè.ng üy trIc thuc Trung trang,
-LAnhdo Ban,
-ViTH,
-LuuHC.

Nguyn Trçng Nghia

4

DE CUONG BAO CÁO iE AN
DOI Mdl VIC BAN HANH, s KET, TONG KET
cAc NGHT QUYT, CHI THT, KET LUN, GOP PHAN NANG CAO
CHAT LUQNG, HJJU QUA CONG TAC LANH DiO, CHI DO CUA DANG
'IRONG TINH H1NH Mdl
(Kern theo K hoach s62Z -KHIBTGTW, ngayI9/4Inrn 2021 cUa Ban
Tuyên giáo Trung ucing, ding cho các tinh üy, thàrih iy, dàng üy trrc thuc TW)

I. Dánh giá thc trng vic ban hãnh các nghj quy&, clii thj, kt lun cüa ban
chap hãnh dâng b các tlnh i'iy, thành üy (ban chap hãnh dâng b) trong 10 n.m
qua (2011-2020); vic so k&, thng kt các nghj quy&, clii thj, k& 1un cüa Trung
ucing, cüa Dan eMp hãnh dâng b các tinh iiy, thành üy.
t Iun cüa ban chtip hành

1. Vic ban hàtili các nghj quyt, chi tlij,
dãngb

- V s luçing các nghj quyt, clii th, kt 1un cUa ban chip hành dãng b dA
ban hãnh trong 10 nrn qua (2011-2020).
- Quy trinh xây drng vã ban hành các nghj quyt, chi thj, k& 1un cüa ban
ch.p hành dãng b.
- Nhtng ni dung, lTnh vrc ban hành nghj quyt, chi thj, kt lun. Cn tp
trung dnh giá nhCng ni dung, lTnh vrc ban hành nghj quyt, clii thj, kt lun cia
dung, tning chua? Co dáp ng duçic yêu c.0 thc tin không? CO hiu qua ra sao
d& vãi sr phát trin kinh t - xâ hi, bâo darn quc phông, an ninh, xây dimg Dãng
va hç thong chrnh tr cua da phixang.
A

A

' A

A

•

A

A

*

- Vice to chuc thc hiçn the ngh quyet, clii thi, ket luan cua Trung uong va
cia ban chp hành clang bO cia ban hành (hcc tsp, nghiên thu, tuyên truyn, quán
trit các nghj quy&, chi thj, kt 1un; th ch hOa, c 1i th hóa các ngh quyt, chi
thj, kt 1un; t chüc thizc hin dua nghj quyk vào cuc sng).
2. Tmnh hInh so' kit, tng kt các nghj quyt, chi thj, kt 1un cüa Ban
Chap hành Trung iro'ng, B Chinh trl, Ban BI thuy)và ban chap hãnh dãng
- V s luçing các nghj quy&, clii thj, k& lun cüa Trung i.rong và cüa tinhüy,
thãnhüy cia tin hành so k&, tng kk
h
- Ve quy trinh so ket,
tong ket

- Dánh giá chit lucing và hiu qua vic so kt, thng kt the ngbj quyt, chi thj,
k& Iun.

II. Hin ch& khó khãn, vithng mc và nguyen nhân
1.Nh&ng han ch& khó khàn, vithng mc trong vic ban hãnh, sa kt, tang kt
A
•
A
-'
cac ngh quyet, clii thj, ket luan.
2. Nguyen nhân cüa nhüng han ch, khó khn, vuóng mac.
(C.n phfin tIch, lam rä nhthig han ch trong vic ban hành và so k&, thng k&
các ngh quy&, clii thj kt 1un v quy trInh xây drng, hinh thi'rc th hin; ni dung,
chit lixcing và. s h.rcing. NhUng khó khän, vung mt dt ra trong thirc ti).
A

A •

•A

A A

A

•X

,

HI. MQt so krnh nghiçm, nhirng van de ly lun va thic tien rut ra trong
vic ban hành, so' kt, tang kt các ngh quyt, clii thj, kt lun ella Ban Chap
hành Trung irong, B ChInh trj, Ban BI thir và , ban chap hành dãng b.
1. Nhüng kinh nghim tht ra.
2. Nhng v.n d 1 lun dt ra.
3. Nhng v.n dé thrc tin dt ra.
IV. Mt s giãi pháp di m&i vic ban hành, so' kit, ting kt các nghj
quyt, chi th, kt lun dlla Ban Chap hành Trung iro'ng, B ChInh trl, Ban Bi
thir và ban chap hành dãng b.
1. Giâi pháp di mâi vic ban hành các nghj quyt, chi thj, k& lun.
2. Giái pháp dM mâi vic so k&, thng k& các nghj quy&, clii th, k& 1un.
V. Kin nghj, d xu(tt
1. K.in nghj, d xut v& vic d6i mói ban hành các nghj quy&, clii thj, kt
lun.
2. Ki&i nghj, d xut v& vic so kt, tang kt các ngh quyt, chi th, kt lun.

