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KE HO4CH
C1JA BAN THTJ'ONG VJ HUYN flY
N 111C hin Chirong trInh hành dng s 07-CTr/TU, ngày 02/7/2021
cüa Tinh üy và Chu'o'ng trInh hành dng 08-CTr/HU,
ngày 08/10/2020 cüa Huyn üy
iL
so

rc hin Chuong trInh hành dng s 07-CTr/TU, ngày 02/7/202 1 cüa Tinh
üy v tp trung xây dirng di ngü can b dáp irng yêu cu nhim vii trong tInh hInh
mâi; Cong van s6 140-CV/TU, ngày 02/8/2021 v trin khai thrc hin Chixang
trInh hãnh dng s 07-CTr/TU cüa Tinh üy;
Thrc hin Chuong trmnh hành dng s 08-CTr/HU, ngày 08/10/2020 cüa
Huyên uy v nâng cao näng hue dôi ngCi can bô, cong chixc, vién chixc, nhât la six nêu
guang cüa nguii dimg dâu các
dáp irng yêu cu nhim vi trong tInh Hnh mdi;
cap,

Ban Thu&ng vi Huyn üy ban hành K hoach thirc hin Chixang trmnh hành
dng eüa Tinh üy và Huyn üy, cit th nhu sau:
A- MUC BfCH, YEU CAU
• A

A

A

A

A
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1. Quan triçt, thirc hin nghiem, nhat quan nguyen tac Dang thong nhat lanh
dao true tip, toàn din cong tác can b và quân 1 di ngü can b trong h tMng
chInh trj.
2. T chüc tuyên truyn, hçc tp nghiêm tüc, sâu sc Chuong trInh hành
dng, thong nh.t trong can b, dáng viên v quan dim, muc tiêu, nhiêm v1i, giài
pháp, lãnh do, chi dao, t chirc thirc hin hiu qua Chucing trinh. Xây d'çmg di
ngi can b, nht là can b lânh dto, quân 1 huyn, xâ, thj trn dü phm cht, näng
1irc, dáp lrng yêu cu nhim vii trong tInh hInh mdi.
3. Can cü Chixong trInh hành dng cüa Tinhüy, Huyn üy và K hoch cüa
Ban Thuông vii Huyn üy, các cp üy, t chirc dãng, lãtih dao co quan, dan vi,
dimg k hoach ci th& sat dung, Co trçng tam, trçng dim; phân cong rô nhim vt,
trách nhim, th?ii gian hoàn thành ci th di vâi ti'ing ni dung bào dam thng
nht, dng b; tto chuyn bin tIch crc, mnh m trong xây dirng, nâng cao näng
lire di ngü can b, cong chüc, viên chirc; sir nêu guang cüa ngui dfrng d*u ca
quan, don vj; thu&ng xuyên kim tra, don dc theo dOi nm sat tinh hInh thçrc hin,
kjp thêd kin ngh nhng bt cp phát sinh.
xay
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B- NQI DUNG
I- M1JC TIEU THEO LO TRINII
1.Ben nãm 2022
- Hoàn thành vic b sung, hoàn thin các quy djnh, quy ch dä ban hành và
ban hành mâi các quy djnh, quy ch v cong tác can b phü hçcp vâi quy djnh cüa
Bang, Nhà nithc và thm quyn duçc giao; v&i dc diem, tInh hInh, chirc nàng,
nhim vi1 cüa ti'rng ca quan, dan vj, lam ca sâ d thirc hin các khâu trong cong tác
can bO, bäo dam nguyen tc Bang thng nht lnh do cong tác can b và quãn 1
di ngü can b, di doi vâi phát huy trách nhim cüa các M chüc và ngu?i dung
du. Trin khai dng b, có cMt 1ucng các khâu trong cong tác can b: Quy hoach,
dào tto, bM dizOng, dánh giá, b trI, si:r diing, kim tragiám sat di vâi can bt.
- Hoàn thành vic s.p xp t chirc b may, xác djnh vj trI vic lam, Co cu
1i di ngO can b, trong do:
+ Tp trung hoàn thin các quy djnh v t chüc b may, khc phçic tInh
trng trüng 1p, chng chéo v chüc nàng, nhim v, quyn hun, mi quan h cong
tác giCia cac cci quail, don vi trong h tMng chInh trj. Rà soát, hoàn thành vic s.p
xp t chüc b may ben trong các co quari, don vj trong h tMng chmnh trj bão dam
dng b, tinh g9n, hoat dng hiu içrc, hiu qua.
+ Hoàn thành vic xác djnh vj trI vic lam trong tirng co quan, don vj d lam
cor s& cho vic Ca cu lti di ngü can b theo ngtch, chüc danh ngh nghip, vj trI
vic lam và rà soát trinh d, näng lirc cüa can b d dào tao, bi dizöiig, s.p xp, b
trI sCr dicing phü hqp vâi chirc näng, nhim v cüa tmg co quan, dan vj.
+ V quy hoach can b, thirc hin nghiêm co cu 03 d tui trong quy hoch
cp üy và các chüc danh lãnh dao, quàn 1 các cLp; tl can bO nir tr 20%trâ len,
can bO dithi 40 tu& ti.r 15% trà len, can b ng1si dan tc phü hçip vOi dc dim cüa
dja phuang.
2. Bn nãm 2024
100% can bO, cong chuc cp xâ Co trInh d chuyên mOn dai hçc; 100% can
bt, 85% cong chüc cp xã và 85% cOng chuc, viên chüc huyn duçic dào tto trInh
d 1 lun chinh trj trung cp trâ len, bi duô'ng quãn l nhà nm9c theo ngch cong
chuc, bM dizOng chuyên môn, nghip vi cüa ngành, bM duong k5 näng cong tác.
3. Bn näm 2025
- Di ngii can b lânh dao, quàn 1 các ca quail, don vj huyn, các T chüc
co s& dâng trirc thuc, nht là can b din Ban Thix&ng vi Huyn üy, Thuxng
tr%rc Huyn üy quan 1 có dü s lixqng, co cu hçip l, báo dam tmnh k thra, phat
trin; có nàng 1irc, kinh nghim, trInh d chuyên mOn dáp ung yéu cu nhim vii
dugc giao. Phn du d.t mt s chi tiêu sau:
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+ Hoàn thành vic sp xp 1ai can b phü hcrp vó'i kinh nghim, chuyên môn,
s&truYng.
+ B trI 60% BI thu Dàng üy, Chü tjch UBNID cp xâ không là nguii dja
phixong.
+ Ban Thu?xng v1i Huyn üy, Ban Ththng v11 Dàng üy xã, thj trn phài có
can b nft; t l ntt Uy vién Ban Chap hành Dàng b huyn, xâ, thj trn dtt ttr
20-25%.
+ Tx 25% can b, cOng chrc buyn dat trInh d ngoai ngft bc 4 tth len.
- DAy manh cong tác c'L't dào tao, dào tao lai, bOi duô'ng v chuyên mon. 1
1un chinh trj, cp 1i1i.t kin thirc mói cho di ngü can b theo tiêu chuAn chüc
danh và vj trI vic lam; dat mt sO chi tiôu sau:
+ 100% can b, cong chirc, viên chüc Co trInh d chuyên mOn, l lun chInh
trj; có chirng chi bOi duO'ng kin thirc theo ngach, theo chüc danh ngh nghip;
ngoai ngft, tin h9c phü hcrp vói tiêu chuAn chüc danh, vj trj vic lam và tiêu chuAn
chüc danh theo quy hoch.
+ Dào tao cao cAp, trung cAp 15i lun chInh trj; bOi duông quàn l nhà nuóc,
chrc danh nghO nghip bâo dam dü sO hxqng theo phân bO cUa Tinh.
+ Trén 90% giáo viên các cAp hpc dat chuAn và trên chuAn v trInh d
chuyên môn; 100% viên chirc ngành y t di.rgc bOi duông cp nhat v kin thi'rc, k5
nàng chuyên môn, nghip v1i và nâng cao tinh th&n, thai d phic vçi nhân dan.
- Thu htt, ci dào tao dat chi tiêu 10 bác s/1 van dan.
- Gifr vttng 100% sO thôn, khu phO thrc hin chU trtxang bI thu chi b dOng
th&i tnr&ng thôn, khu phO.
II- Nffl1M \TV, GIAI r'iiAp
1. DAy mnh sip xp tO chfrc b may, tinh giãn biên ch gAn vOi cong
tác can b
1.1. Nâng cao nhn thirc cüa các cap üy, to chüc dâng và ngithi dirng du
ca quan, don vj trong cong tác can b; có k hoach dào tao, bi duông, hu&ng
d.n các cp üy, ngui dirng du c.p üy, ca quail, don vj thirc hin tot cong tác
can b nhm tao nguOn can b ngay tir ca s& Chi dao thc hin bão dam cht
ch, dOng b, di'ing quy trInh, quy djnh các khâu trong Cong tác can b. Thirc hin
nghiêm nguyen tc Dãng thOng nht lãnh dao cong tác can b và quán l di nga
cánb.
1.2. Tp trung thirc hin quy& lit và hoãn thành vic sp xep, kin toàri tO
chirc bO may theo Nghj quy& sO 18, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cüa Ban ChAp
hành Trung uong khóa XII, KO hoach sO 53-KH/TU, ngày 05/3/2018, KO hoach sO
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5 8-KH/TU, ngày 11/4/2018 cüa Thih üy, K hotch s 93 -KHfHU ngày 05/4/2018
và K hoch s 98-K}TJHU, ngày 14/5/20 18 cüa Huyn üy; sp xp, kin toàn t
chüc b may, can b các Ca quan chuyên mon thuc UBND huyn theo Nghj djnh
s 108/2020/ND-CP, ngày 14/9/2020 cüa ChInh phU, trong do chii trçng quy djnh
chüc näng, thim vi, quyn han, méi quan h cOng tác cüa các cci quan, don vj
tránh trüng 1.p, chng chéo, dam bào hoat dng hiu 1irc, hiu qua. Tin hành so k&,
tng k& vic thirc hin thI dim các mô hmnh t chüc mói theo hizó'ng dn cüa Trung
uclng, cüa Tinh.

1.3. Tp trung rà soát, hoãri thành vic xác djnh vj trI vic lam trong tmg co
quail, don vj gn v&i chñ truang sttp xp, kin toàn t chüc b may tinh gçn, hoat
dng hiu 1irc, hiu qua lam ca sâ cho vic cci cu 1i di ngü can b theo vj trI
vic lam.

1.4. Tip tiic thirc hin tinh gian biên ch theo Ngh quyt s 39-NQtTW, ngày
17/4/20 15 cüa B ChInh tn; kiên quyt dua vào ká hoh tinh giãn biên ch di vâi
nhthig tnrè'ng hçp không dáp üng yêu cu nhim vçi, không dat tiêu chu.n quy djnh,
dôi du sau khi s&p xp lai tèi chüc b may và khOng b trI ducic cOng vic phü hçrp.
2. Nâng cao cht hrqng cong tác tuyên di1ing, to nguOn can b
D nghj cp có thm quyn t chüc tuyn dimg cOng chirc, viên chüc huyn;
t chüc tuyn diing viên chüc, cOng chüc cp xã theo phân cp bão dam kjp thai,
dáp üng yêu cu nhim vi; thirc hin nghiêm quy djnh v tiêu chu.n, diu kin, quy
trInh, thu tic theo Lut Can b, cong chrc, L4t Viên chüc (dã duqc sira di, b
sung) và các van ban quy phm pháp 1ut cüa ca quan có th.m quyn. Nâng cao
trách nhim cüa ngithi dimg du ca quan, don vj, dja phuong trong tuyn dimg cOng
chüc, viên chüc. Tang cuOng cong tác kim tra, giám sat, xr l nghiêm các tru&ng
hgp vi phm.
3. bàn thin co ch, chInh sách thu hut nhân lire cht Itrqng cao
Tip tic thirc hin có hiu qua chmnh sách dãi ng, thu hut ngun nhãn lirc Co
cht krçing cao v cOng tác tai huyn theo chü trixang cüaTinih.
4.Tàng ctrô'ngcOng tác dào tio, bi dtr&ng v chuyên mOn, l lun
chinh trl, ciip nht kien thu'c mo'i

4.1. Tang cu&ng cOng tác giáo dçic chinh trj tu tu&ng, nâng cao dao düc cách
mng cho di ngü can b, dãng viên; kát hqp chat chë, hiu qua giUa giáo dyc v&i
rèn luyn trong thirc tin. Thirc hin nghiêm ch d hçc tap, bM duO'ng 1 lun
chInh tn và cp nht kMn thuc mâi cho can b theo phãn cp quail 1.
Co k hoach ciii th d t chüc hçc tsp, quán trit sâu s.c chü nghia MacLenin, tu tu&ng H ChI Minh, Cuong linh, Diu 1, nghj quyt cüa Dãng, chInh
sách, phap 14t cUa Nhà nuâc cho di ngü can b, dáng viên gn vol thirc hin
Nghj quyt Trung uang 4 khóa XI, XII v xây dirng, chinh dn Dang và Kt 1un
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s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip tiic th%rc hin Chi thj s
05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh tn v ttd mgnh hQc
theo tw
twang, tigo thc, phong cách H ChIMinh.
tap,

lam

4.2. Rà soát thçrc trng, xác dnh ci,i th thu càu, pham vi và lThh vvc cn
dào tto, bi duO'ng d lam can cü
dirng k hoch tng th cong tác dào tao, bi
dizông giai don 2021-2026 sat v&i thu cu thirc t di vâi di ngü can b länh
4o, quàn 1, can b trong quy hoach; gn dào tao vâi b trI, si ding và c cu lai
di ngü can b theo vj tn vic lam.
xay

4.3. Quàn 1 chit chê cong tác tuyn chçn, ccr dào tao, bi duôiig can b.
Không cir di dào tao nhüng ngành, 11th vrc không gn vâi vi trI vic lam cUa can
b dang dam nhn, yêu cu thim vi cüa ca quan, dGn vj.
4.4. Tnin khai m& các l&p bi dixöng, cp that kin thüc mói; cir can b
tham gia
bi duöng can b dir ngun.
lop

Xây dçrng ni dung, chuang trinh dào tao, .bi duôig dáp 1mg yêu cu
nhim vçi, thMt thc, hiu qua, tránh trüng
chü trçng bi dixô'ng k' näng, c.p
nht kin thlrc, kith nghim xü 1 tInh hung.
lap;

- Xây dirng và thirc hin chuung trInh bi duông ting Anh cho can b din
Ban Thuiing vi Huyn üy quàn i và can b các cc quan, &m vj có thu cu phiic
vi cong tác chuyên mon.
4.5. Kien toàn, b sung dü s luqng, nâng cao cht luqng di ngü giâng viên
Trung tam chInh, tn huyn g.n vth yêu cu di mOi chuang trInh, nôi dung,
phuang pháp giâng day; nâng cao ch.t lucrng di ngü giâng viên kiêm chlrc.
A
A
•9.
A
5. Ttp
trungthtrc hiçn gial phap dçt
pha ra soat, sap xep, bo tn 1u dçn
ngü can b phü hçp vói nãng ltic, trInh d
•

-,

5.1. Déi vOi can b thuc din Ban Thuông vi Huyn üy, Thu&ng trirc
Huyn üy quân 1, trén ca sO coi trçng hiu qua cOng tác và kinh nghim thirc tin,
chuyên mon duqc dào tao, nàng lirc, sO trixOng d
xp, b fri 'ai phii hçp, k cã
cho thôi chlrc vii; tri.rOng hqp can. thit dr di dào tao 'ai, nht là di vOi can bô tré,
khac phçic thirc trng chuyên mon không phü hçip. Dy math cong tác luân chuyn
can b, chIt dng chun bj di ngü can bO k can.
sap

5.2. Tin hành rà soát, dánh giá lai näng 1irc cItadi ngü can b toàn huyn
dng thOi kiên quyt
xp, b trI lai phIt hp vOi nàng lrc, sO truOng, yêu cu
thim vt, khimg nng lirc cUa tmg vj trI vic lam. ThI dim thi tuyn cac chlrc
danh lath dao, quân1 cp phOng khi Tnung tmg, Tith huOng dn ci th&
sap

co

5.3. Tnik khai th%rc hin cci ch cath trath vj trI vic lam và tin t&i bO ch
d "biên ch su& dM" theo huOng dn cIta Trung umig, cIta Tith.
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6. Di mó'i, nâng cao chat hrçrng cong tác can b
6.1. Rà soát, b sung, ban hành, trin khai thirc hin các quy djnh, quy ch
v cong tác can b bâo dam tInh tMng nht, dng bO, phü hçTp quy djnh cüa Dãng,
Nba nrn9c, lien thông giüa các cp. Xây dçmg mt s6 quy ch, quy djnh sau day:
- Quy ch thng nh.t quân 1 cong tác diu dng, b trI, sp xp di ngü can
b, cong chirc, viên chirc trong toâri h thng chInh trj huyn theo yeu cu nhim
v11, pha hqp vâi trInh d, nàng 1irc, s& tru&ng cüa can b, cong chüc, viên chüc
(sau k/il có hu'ó'ng dcn cüa tin/i).
- Quy djnh thng nh.t quãn l cong tác dào to, bi duthg can b, cong
chüc, viên chirc (sau k/il có hu'áng dn cüa tin/i).
- Quy dnh v trách nhim, xü 1 trách nhim,. cho thôi gitt chüc vçi, min
nhim, ti'r chüc di vâi can bO thuc din Thiiông trirc Huyn üy, Ban Thung vi
Huyn üy quãn l (sau k/il có /iwáng dciii cia tin/i).
- Süa di, b sung quy djnh v dánh giá can b, phan c.p quãn l can b,
Quy ch can b Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh huyn (sau khi Co /iu'áng
dcin cia tin/i).
- Quy dnh tiêu chuân chüc danh dôi v&i tru&ng, phó các don v sir nghip
trirc thuc UBND huyn; viên chi'rc quãn l trrnmg h9c trên dja bàn huyn (sau k/il
cO hwO'ng dcin cüa tin/i).
6.2. Xây dimg phuong pháp và b tiêu chI dánh giá can b theo huàng gn
vâi thirc hin chirc trách, nhim vi di.rçic giao, 1.y ch&t lizçing, hiu qua, thñ gian
hoàn thành, san pMm cong vic lam tht.râc do chü y&i (sau k/il có huáng dcin cüa
tin/i). Thirc hin dánh giá can b nghiêm tüc, ch.t chë, tin hành djnh k' h&ng nàm
và trixâc khi quy hotch, diu dng, luân chuyn, dào tao, bi dixông, b nhim,
giói thiu can b üng Cu; tang cix&ng các bin pháp kim tra, giám sat sau khi dánb
giá; kjp thii dua ra khOi quy hoach, cho thôi gii chi'rc vii, b trI cong tác khác phü
hqp di vói nhttng can b yu kern v phm ch.t, näng 1irc, không hoàn thành
nhim vii, tIn nhim thp.
6.3. Di mói, tang cu&ng cong tác quy hoach can b, thrc hin nghiêrn quan
dim, nguyen t.c, phuong châm, nOi dung và phuong pháp quy hoach can bt; phát
huy trách nhirn cüa các th chüc trong h thng chinh trj, m& rng dan chü trong
vic phát hin ngun; chü tr9ng ngun can b có näng lirc, uy tin, chuyen mon sâu,
can b tré, can b n, can b ngui dan tc thiu s&
6.4. TMp tiic d.y mtnh và có k ho.ch cii th trin khai cong tác luan
chuyn, diu dng can b gn vâi thirc hin chü tri.rang b trI can b khOng là
nguäi dja phuong; cha trçng nhftng dja bàn khó khän, linh vIc trçng yu d thu
thach, rèn 1uyn can b, nht là di vâi can bO tré.
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6.5. Thirc hin cht chê quy trInh, thu tçic và M sci nhân sir trong cong tác b

tn, b nhim can b; m& rng, phát huy dan chü, tang cu&ng ca ch cung cp, trao di
thông tin; dánh giá thirc cMt nhân sir thrçc giâi thiu bu cir, b nhim vao cac
chi'rc danh länh do,. quãn 1. Kiên quyt không d lQt nhffiig nguôi näng hrc hn ch&
uy tIn thp, không bâo dam tiêu chun dam nhim chirc danh lânh dao, quán 1.
6.6. Xây dirng, thirc hin dng b, thng nh.t ch d, chInh sách di vâi can
b trên cci s& các chInh sách hin hành cüa Dãng và Nhà nuàc, ph'ii hçip vâi diu
kin thirc t cüa dja phrang (sau k/il có hwáng dn cña tin/i). Nâng cao cht luvng
Cong tác thi dua khen thithng, bão dam nguyen tc chInh xac, cong khai, cong
bang, gop phn tao dng 1c dê can b cng hin, chü dng, sang tao trong thrc
hin nhim vçi duçic giao.
6.7. Kin toàn, b sung s ltrcing, nâng cao chit krqng di ngü lam cOng tác
t chüc, can b; quan tam tuyn chçn, coi tr9ng phrn chit trong sang, guung miu,
tinh thông, chuyên nghip. Chü trpng dào tao, bi duông nâng cao nghip vii cong
tác, cp nht kikthirc, k5 nàng, xir 1 tlnh hung cho can b lam cong tác t chüc,
cánb.
7. Tang cu'ô'ng cong tác bão v chInh trj ni b; cOng tác kim tra, giám
sat di vói can b
ZJ. Xây drng trin khai thirc hin thu&ng xuyên các k hoach cong tác bào v

chInh frj ni b, nm chc và có bin pháp bào v chinh tn ni b hiu qua trong tInh
hinh mâi. Chü frçng'cÔng tác thm djnh tiêu chun chinh tn d,i vth can b lam a cci
quan, don vj trçng yu, cci mt và quy hoach, b trI, si dicing can b, kt nap dâng
viên. Tip tiic quán trit, thirc hin nghiêm Quy djnh s 126-QD/TW, ngày
28/02/2018 cüa Bô Chinh fri "M$t sá vain d v báo vç chIn/i trj ni bç5 Dáng".
- Tp trung vào vn dê chfnh trj hin nay cUa can b; thm djnh, thm tra kt
lun v tiêu chun chinh frj than trçng, khách quail, cht ch, dung quy djnh.
Không xem xét quy hoach, b nhim, giâi thiu irng cir di vâi can b khi chua có
k& luân v tiOu chun chmnh tn.
- Chü tr9ng nm bt tInh hInh, dtz 1un trong nhân dan, din bin tiz tir&ng
cüa can b, dãng viOn nht là can b lãnh dao, quàn 1 d có chU tnro'ng, giãi pháp
xi'r 15' kjp thii, hiu qua vd nh1tng biu hin suy thoái v tu txang chInh tn, dao
dirc 1i sng; chü dng phát hin vàgiãi quy& t& vn d chInh trj hin nay. fMy
manh du tranh phông, chng nhttng biu hin "t1r din bi&i", "tçr chuyn hóa"
trong ni b theo Nghj. quy& Trung rnng 4 (khóa XII), Quy djnh s 12-QDi/TU,
ngày 05/12/20 18 cüa Ban Thuang vi Tinh üy v dánh giá biu hin suy thoái v tu
trncng chInh tn, dao drc, led sng, "tçr din bin", "tçr chuyn hóa" trong ni b.
- Tang cu&ng quãn l và nâng cao nhn thirc cho can b, dãng viên ra niiOc
ngoài, quan h, tip xc vói t chüc, cá nhân ngu&i nu&c ngoài, nht là can b,
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dãng viên gii chüc vi 1nh dao, quãn l khi ra nu&c ngoài cong tác, hçc tap, du
ljch, thäm than, chia bnh.

7.2. Xây dirng và thçrc hin nghiem chixang trinh, k hoch thanh tra, kiêm
tra, giám sat d& vâi can b, dãng viên, nht là can b länh dto, quàn l huyn, cp
xã trong thirc hin chüc trách, nhim vii dixçic giao, tu throng, rèn luyn dto due,
lôi song; coi trQng Ca cành báo, phông ng'ra và xü l5 vi ph.m; phông, ehng quan
lieu, tham nhüng, 1ng phi, tiêu circ, "lqi Ich nhóm", i1ói quan lieu, vO cam. Kim
tra, xir 1 kjp thai nhftng sal sot, sai phm trong côngtác t chte, can b di vOi
tp th 1nh dao, nht là nguri di'rng du; thu hi các quyt djnh không dñng v
cong tác can b.
8. Phát huy vai trô cüa nhân dan tham gia xây diyng di ügü can b

8.1.

T chüe thçrc hin có hiu qua Quyt djnh séi 217-QD/TW ngày
12/12/2013 cüa B ChInh tn; Quyt djnh s 218-QD/TW ngày 12/12/2013 cüa B
ChInh trj; Quyt dnh s 99-QD/TW ngày 03/10/20 17 cüa Ban BI this; Quy djnh s
124-QD/TW ngày 02/02/20 18 cüa Ban BI this; xir l kjp th?yi, dung quy djnh các
thông tin phãn ánh tir các t chüc, Ca nhãn và phucing tin thông tin dti chiing lien
quan dn can b.

8.2. T ehire 1.y kin dánh giá sir hal lông cüa ngi.rñ dan dôi vi trng di
tuqng can bO mt each phü hcip. Tip nhn và xü 1 kjp thai, hiu qua nhQng
kin phàn ánh, kin nghj, khiu nai, t cáo cüa Nhân dan.

8.3. Tip tiic thirc hin nghiêm chii tnrang ngithi dung du cp üy cac cp
djnh k' tip dan; bi this, phó bI this, üy viên ban thu&ng viii và cp üy viên dr sinh
hot vói chi b khu dan Cu; dãng viên cong tác ti
thj trk sinh hoat dãng ti chi
b khu dan ci.r. Thirc hin vic phãn cong can b, dàng viên phii trách h gia dmnh
nai Cu trü v&i các hlnh thuc phà hqp d nm ch.c tlnh ffinh ca sâ, gtn bó mt thMt
vOi Nhân dan; truyn dat chü truong, du?mg léii cüa Dáng, chInh sách, pháp lu.t
cüa Nhà nuâc dn vâi Nhân dan và 1ng nghe tam tu, nguyen vQng cüa Nhân dan;
dng thai qua do d Nhân dan thirc hin vic giám sat can b, dáng viên.
xa,

9. Nâng cao trách nhim nêu gtro'ng cüa can b, dáng viên, ngtrM dfrng
du các ct quan, don v, các TCCS dãng trrc thuc, trtr&c ht là Uy viên Ban
Thuong vii Huyçn uy, Uy vien Ban Chap hanh Bang bQ huyçn trong thçrc hiçn
nhim vii
A 9

A

9

A

A

A

- Can b, cOng chüc, viên chuc nht là nguôri dung du cp üy, c quail, dja
phuong, dan vj phài có 1p tru&ng tu tuâng chmnih t4yüng yang, quan dim dung
d.n, có phm cht dao
té,t, li sng lành manh, giàn dj, trung thrc, hem chInh,
nói di dôi vâi vic
có thai d cu th dung mrc và phái luOn hoàn thin mInh.
due

lam,

- Co phong each 1nh dao khoa h9c, dan chü, sâu sat, hiu qua; thirc sr là hat
nhân doàn k&, quy tii, tao dng 1ure và phát huy tn tu tp th. Chi dao quyt lit,
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hiu qua cong tác câi each hành chInh, i'rng diing cong ngh thông tin vào quãn 1
Cong vic. Luôn hành dng vi sir phát trin ehung eüa xã hi, dt lqi Ich nhân dan
len trên lçi Ich cá nhân, ht lông phiic vi Nhân dan, phn du vi miie lieu dan giàu,
nuóc mnh, dan chü, cOng bang, van minh.
- Không ngrng hçc tsp, tu di.rthig, rén luyn, trau di dao due each mng,
rnu m1rc v dto dtrc, léii sang. Trong giao tip ncii cong sO ngtx?i dirng du phãi
có thai dO ljch sir, ton tr9ng dng nghip; ngôn ngft giao tip phâi chun mirc, rô
rang, mach lac, phai lang nghe y kiên cua dông nghiêp, cOng tam, khach quan khi
nhan xét, dánh giá.
- Co thüc t chüc k' luat, gucrng mu chp hành nOi quy, quy ch co quan,
gift gin sir doàn kk nht tn trong co quan. Dng thôri, phài luôn trung thçrc, cong
bang, không thiên vj; thirc hin nhim v1i mOt each trung thirc và không vii lth cá
nhân; luôn tan diing thi da thii gian cho cong yic, báo v, s1t diing hiu qua, tit
kim tài san cong.
- Sin sang nhan và n lirc hoàn thành t& mci nhim viT khi dtxçic phân cong.
Nghiêm tüc thrc hành tir phê bInh và phê bInh, thy dung phài cuong quy& bão
v, thy sai phâi quyt 1it du tranh, khOng tranh cong d li, dung cam nhan
khuy& dim và trách nhim; chü dng xin tr chüc khi thy mInh không con dü
diu kin, näng 1irc, uy tin d thrc hin nhim vii.
Ill- TO CII1'C TR'C HhJN
1. Các cp üy, Thithng tWc HDND huyn, Uy ban nhân dan huyn, Ban
Thuung trizc Uy ban Mat trân T quc Viêt Nam huyên, Ban Thuong vu cac to chi.rc
cbInh trj - xã hOi huyn, lãnh do các cci quan, Clan vj t chüc quán trit dn dOi ngü
can bO, dãng viên v m1ic tiêu, nhim vi, giâi pháp ducrc nêu trong K hoach nay;
can cu tInh hrnh thuptê, ra soat, 11am chàc va danh gia thuc trang dôi ngü can bô
thuc thm quyn quán 1 d xây dirng k hoach c11 th tnin khai thirc hiên.
2. ThuOng trirc HDND buyn, Uy ban nhân dan huyn theo chuc nàng, nhim
vi chi do nghiên c't'ru d xut diu chinh, b sung hoc xay dçmg m61 các ca ch,
chfnh sách d trin khai thrc hin các miic tiêu, nhim vii và giãi pháp neu trong
Chtxong trmnh hành dng cüa Tinhüy, cUa Huyn üy và b tn ngân sách d thuc hiên.
3. Ban Tuyên giáo Huyn üy djnh hithng t chuc tuyên truyn, quán trit sâu
rng Chuang trmnh hành dng cüa Tinh üy, cüa Huyn üy; phi hqp các ca quan lien
quan xây d%mg k hoach, nOi dung, chtrccng trInh tuyên truyn giáo diic chInh trj tir
tithng, nãng cao dao dirc each mng cho dOi ngfl ôán bO, Clang viên và th h tré.
4. Ban ThuO'ng trirc Uy ban Mt tran T qu& Vit Nam huyn, Ban Thu&ng
vii các t chuc chfnhtrj - xâ hOi huyn xây dirng chucmg trinh, k hoach giám sat
vic thirc hin, ly kin dánh giá cüa Nhân dan di vâi trng di tirçing can bO
mOt each phü hcip; qua do kjp thai phàn ãnh, kin nghj cpcó thm quyn xem xét,
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xir 1 nhftng v,n d lien quan dn can b.
5. Trung tam chInh trj huyn chü trI, phi hçrp v&i các Ca quan lien quan xây
drng k hoach, ni dung, chuang trmnh, t chirc các lap dào tto, bi duông theo
yêu cu; thng cixô'ng k) 1ut, k cuclng, ngàn ngüa tiêu circ trong vic dy và h9c.
6. Ban T chüc Huyn üy phi h9p vói Uy ban Kim tra Huyn üy tang
cu?mg cong tác kirn tra, giám sat va tham muu, d xut xCr 1 nghiôm minh di
vol c.p üy, t chüc dâng, tp th lnh dto ca quan, don vj, can b lãnh dao, quãn
l có vi phm trong cong tác can b; chü trI, tham mixu xay dçmg, süa di, b sung
cac quy ché, quy drnh trong cong tac can bô, phôi hqp cac co' quan hen quan xay
dirng các k hoach, d an dào tao, bi duô'ng can be...; pMi hqp Uy ban nhân dan
huyn hirong dan, theo dôi, kim tra, giám sat, don dc thc hin và tham muu so'
k&, tng kt thirc hin Chuong trInh hành dng cUa Tinh üy, cüa Huyn üy.,,j
Nai nhân:
- Thuäng trirc Tinh üy (b/c),
- Các Ban dãng Tinhüy (b/c),
- D/c Dinh Th Thu Thanh, UVBTVTU,
Trtrmg Ban Dan vn Tinh üy, phii trách dja bàn (b/c),
- Die Nguyn Hüii Toàn, UVUBKTTU,
giãm sat dja bàn huyn,
- Thu&ng trirc FIDND huyn,
- Uy ban nhàn dan huyn,
- Ban Thixng trirc UBMTFQVN huyn,
- Các co quan, don vj huyn,
- Các To chrc Ca s& Dàng,
- Các d/e Huyn Uy viên,
- Lmi Van phàng HU, CQ huyn.

TIM BAN THU'OG V1J
BiTHU
;//
2iU?j
TALv 1TOA.
N

'F''

-

Nguyen Tan Chân

heqKê h

PH1J LUC
phân cong trin khai thiyc hin nhim vi, giãi pháp
h thtrc hiçn Chu'cing trinh hanh d9ng so 07-CTr/TU, ngay 02/7/2021 cua Tinh uy
htron trInh hành dng s 08-CTrIfflJ, ngày 08/10/2020 cüa Huyn üy
A

9

9

9

eo Kê hogch so E4 -Kil/HU, ngày,tO /9/202 1 cüa Ban Thwô'ng vy Huyçn üy,)
STT

Ni dung nhirn vi

Co quan clzü
tri/clil dqo

Co quail tlzy'c
hin/pIi6i hrp

Sãiz
p/a tbn

- T chirc quán trit Chuang trInh hãnh dng cña Tinhüy, cüa Huyn Uy và K ho?ch
Ban thung i Huyn üy, Thiing trirc HBND
thirc hin dn di ngü can b, dãng viên.
huyn, Uy ban nhãn dan huyn, lânh do ca quan,
dan vi, cac TCCS dang trirc thu9c
- Xây drng k hoch c%i th trin khai th%rc hin.

T1z&i gian
lii rc izin

trong Qu
3/2021

Nhóm nhiêm vu, giãi pháp dy minh sp xp t chfrc b may, tinh giân biên ch gn vói cong tác can b
Tp tmng hoàn thành vic sap xêp, kintoàn to chuc b9 may theo Ngh quyet so 18
19-NQITW, ngày 25/10/29 17 cua Ban Chap hanh Trung uang khoa XII, Ke hoch so Các ca quan, dan vj dâ &rçYc phãn cong ti K hoach s 93,
98 cña Huyên üy trin khai thirc hin dam bào 1 trInh, thai
93-KHIHIU và Kê hoach so 98-KH/HU c11a Huyn
gian quy djnii
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Thirc hin hoãn thãnh vic sp xp, kin toãn, quy djnh chirc nang, nhim vi tO chirc b
may, can bO các cci quan chuyên mon thuOc UBND huyn theo Ngh4 dinh SO
108/2020/ND-CP, ngày 14/9/2020 cüa Chinh phü.

Uy ban than
dan huyên

Các ca quan
chuyên mOn
thuc UBND
huyn

D an,
K hoch,
Quy&
djnh

'
Tip tiic rà soát, süa di, b sung chrc nng, nhim i, sap xêp to chrc b may cüa cac
quan, dan vj kh6i Dãng, Mt trn To quôc và các doàn the chInh tn - xã h91 huyen theo
quy djnh.

Ban T chirc
Huyn üy

Caccaquandan
vj lien quan

Khoch,
Quy&
dnh, Quy
djlIh

Tip tic thirc hin chü truxmg tinh giãn biên ché theo Nghj quyêt so 39-NQ/TW, ngay
17/4/20 15 cüa B Chinh tll.
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Tap tmng rà soát, hoàn thânh vic xác djnh vj trI vic lam trong tmg ca quan, dan vj
gn vài s&p xp, kin toàn t chirc b may tinh gon, hoit dng hiu 1%rc, hiu qua lam ca
si cho vic ca cu 1i di ngü can bO theo vj trI vic lam.

Roan
thành
trong näm
2021

2022'

C cü K hoch s 06-KHIHIJ cüa Ban Thung viii
FIuyn iiy, các ca quan, dan vj trin khai thirc hin dam
báo 1 trinh, thii gian quy djnh.

Uy ban nhan
huyn

Cac co quan, dan
v thuçc UBND
huyçn

De
Quret
•

Hoan
thh
trong nàm
2021

STT
II

Not dung nhiem vu

Ccr quati c/ui
tn/cm d1xo

Dc ngh to chuc tuyen diing cong chuc, vien chuc hotc to chuc tuyen
ding viên chüc theo phân cp
Uy ban than
dan huyn

Tiêp tVc thirc hin có hiu qua chInh sách dãi ng, thu hut nguôn nhân dan huyên;
lirc có chit luqng cao theo chü trixcing cüa Tinh.
Ban T chrc
1{uyçn UY

Phong Noi vu,
cac ca quan, dan
vj, dja phuong
lien quan

Theo thu cau dang ky
tuyen ding cua cac ca
quan, dan vi, U3ND
các x thi trân

Phông Ni
Phong TC-KR;
Phông GD và DT;
Trung tam y tê
huyen; cac cor
quan,dan vi, dia
phuang lien quan

Ng,.
hi
dinh,D
an, Ke
hoach

Tir nm
20212023

Nhóm nhiêm viii, giâi pháp tang ctrông cong tác dào to, bM dwöng v chuyên môn, 1 1un chInh trj; cp nht kin thã'c mói
Co kê hoach to chuc hoc tap, quan triêt sâu sac chu nghia Mac-Lenin, ttr tuang Ho Chi
Minh, Cuang lTnh, Diêu l, nghj quyêt cUa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc
cho di ngü can b, dãng viên gàn vâi thirc hin Nghj quyêt Trung uang 4 khóa XI, XII
va Chi thi so 05-CT/TW, ngay 15/5/20 16 cua Bô Chinh tn ye day manh hoc tap, lam
theo tin tzthng, dgo dic, phong cách Ho ChIMinh.'

2

Thà'i gian
tI,rc Juçn

Nhóm nhim vi, giãi pháp v hoàn thin cv ch, chInh sách thu hut nhân h/'c chat ltrçng cao

U ban nhãn

IV

San
p/tam

Nhóm nhim vij, giãi pháp nâng cao chat hrqng cong tác tuyn dirng, t3o ngun can b6
BanTchirc
I-luyen uy

III

C'o quaiz 1/nrc
.. x. •
Izin/pJzoz Iiip

Ra soat thuc trang, xac dinh cu the thu câu, pham vi va lTnh vuc can dao tao, bOi
duOng de lam can cr xây drng Kê hoch tong the cong tác cfr dào tao, bôi di.rthig giai
doan 2021-2026 sat vOi thu câu.

Ban Tuyên
giáo Huyn
uy

Ban T chi'rc
Fluyen UY
Uy ban than
dan huyn

Trung tam chinli
tn huyên, Phong
V hóa và
Thông tin huyn;
Trung tam Van
hóa — TPiyên
thanh

Ké
hoch,
Dê an

Thu g
xuyen

Phông NOi
Trung tam chinli
trj huyn, Các cor
quan, dan vj lien.
quan

Kê
homch,
Dê an

Nàm
2021 2022

3
STT

3

Noz dung nhiem vu

Quãn 1r cht chê cong tác dào tao, bi duoiig can b. KhOng cCr di dào tao nhftng
nganh, linh vire không gän vrn vi tn viêc lam cua can bô dang dam nhãn, yêu câu nhiêm
vi cüa cci quan,

C'c quan chü
tn/cu, dzo

Ban Tuyen
giáo Huyn
Uyban nhan
dan huyçn

5

Xây dimg và thrc hin k hoach bi dixong ting Anh cho can bO din Ban Thithng
vi Huyn üy quãn 1$r và can b các co quan, don vj Co nhu câu phic vi cong tác chuyên
mon.
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X
Bo sung di ngu giang vien Trung tam chinh tq huyen gan voi yeu cau
doi mth
chrnmg tnnh, nôi dung, phuxmg phap giang day (theo clii tiêu biên chê ducic giao)

San
2
p/i am

Ban T chrc Hu en ü '
Uy ban nhan dan huyçn

BanT chirc
Huyn uy
Mâcác kp bôi dtrOng, cp nht kien thirc mâi; Cu can b tham gia các lap bôi dung
canbockrnguon.

C'c quail thu'c
Iuçn/plzoi Jz •

U ban niian
hu en

Trung thin chinh
frj huyn; Phông
Nôi vu Phông
TC-KH; Phông
GD va DT; cac Co
quan, dcm v, dja
phng lien quan
Phàng Ni vii,
PhOng TC-KH;
Phông GD và DT

T1uYi gian
tIzrc luçn

Th
g
xuyen

hoach,
De an

hoach,
Dê an

h' U y.' uy,
Ban To circ

Trung tam chinh fri huyên

Hng näm

Thrc hin
tr näm
2022-2025
Thixc hiên
3
2021

Nhom nhiêm vu, giäi phap v tap trung thirc hiên glãi pháp dot pha ra soat, sap xp, b tn Iai d8i ngfl can bô phu hop voi näng
Içrc, trinh d

Rà soát, sap xêp, bô trI lai phü hcip dôi vol can b gifr các chüc danh din Ban Thithng
vu Huyên uy, Thircmg true Huyên uy quan ly, trên cci so coi trong kmh nghiem thuc tiên,
nang 1%rc, sO tnuOng cüa can b; trithng hcip can thiêt cu di dào tao lai, nhât là dôi vol can
b tré, khäc phic thirc trng bang cap chuyên mOn khOng phü hqp.

Ban To chuc
Huyn üy

Các Ban dáng
Huyn üy,
Thix?mg trirc
HDND huyen, Uy
ban nhân dan
huyn, cac cci
quan, don vj lien
quan

Thuc hiên
tir näm
2022

4
STT

2

3

4

5

VI

No: dung nhien: vu
•
Day manh cong tac luan chuyen can bo, chu dong chuan bi doi ngu can bQ ke can.

• -.
•
• •
Tien hanh ra soat, danh gia li nang hrc cua d?1 ngu can b9 toan huyçn dong thcn hen
quyet sap xep, bo tn1i phu hqp von nang lrc, so truong, yeu cau nhiçm vii, khung nang
luc cua tung vi tn viec lam

•
Thi diem tin tuyen cac chuc danh lath dao, quan ly cap phong.

Triên khai thuc hiên co chê canh tranh vi trI vic lam và tiên tâi bO chê d "biên chê
suôt diii" theo huóng dn cüa Trning hong, cüa Tinh

Nhoin nhiêm vu, gãi pháp d& mói, nâng cao chat hrçrng cong tac can b
Rà soát, b6 sung, ban hành, trin khai thrc hin các quy djnh, quy ch v cong tác
can b bão dam tInh thing nhât, dông b, phü hcip quy djnh cüa Dãng, Nha nuâc, lien
thông gifta các cap. Xây drng mOt so quy chê, quy djnh sau day:
- Quy chê thông nhât quãn l cOng tác diêu dng, bô trI, sap xêp di ngU cn b,
Cong chàc, vien chàc trong toàn h thông chinh trj huyn theo yêu câu nhim vi, phà
hçTp vth trinh d, näng 1irc, si tru&ng cüa can b, cong chàc, vien chüc.
- Quy djnh thông nhât quan l cong tác dào tao, bôi duOng can bO, cOng chi.'rc,
viên chàc.
- Quy dinh ye trách nhim, xft 1 trách nhim, cho thôi gift chirc vii, mien nhim,
tir chuc dôi von can bô thuôc diên Thuong truc, Ban Thuo'ng vu Huyên uy quan ly
- Sàa dôi, bO sung quy djnh ye dánh giá can b, phân cap quãn l can bQ, Quy chê
can b Doàn Thanh niên Cong san Ho CM Minh huyn.

Cc quan chü
tn/cm ttzo

Cc quan thwc
•.
. •
Iuçn/plzoi Il9p

Ban To chrc
Huyen uy

Các cor quan, dcm
• ....
vl lien quan

Uy ban nhãn
dan huyên

Thithng trtxc
HDND huyen;
các co quan, don
v lien quan

hoach,
Nghi
quy&,
Quyet
djnh

Uy ban nhan
dan huyen

cac Co quan, don
.
vi, dna phirong
.
lien quan

Ke
hoach,
De an

Uybannhãn
dan huyn
(kh6i Nha
Ban To chirc
IIuyçn uy (khoi
Dàng, doànthê)

Ban T chàc
Huyn ày

San
p/tam
Kê
hoach,
quyet
ctjnh

Thai gian
11: yc /zin
Thi.r&ng
xuyen
Thrc hiên
tir nm
2022,
hoàn thành
vao cuoi
nhimkr
Theohixóng
dan cua
Tninguong,
caTmh

Phong NQ1 VI1,
các co quan, don
v, dja phucrng
lien quan

Khi Trung
uong,
Tinh có
hiróng dn

Uy ban than dan
huyn

Sau khi
Tinh Co
huàng dn

Quy ch

STT

Noi dung n/item vu

2o quan chü
tn/c/u dzo

Co quail 1/nrc
•
•
/uçn/p/zol hip

San
pliam

Thôi gian
thrc lnçn

Ban To chuc
,. ,
Huyen uy

uybannhandan
huyen

Dean,
Quy dmh

Sau khi
Trnh co
hucing dan

- Quy djnh tiêu chun chüc danh d6i vâi trir&ng, phó các dan vj sr nghip twc
thuc UBND huyn; vien chirc quàn l tru&ng h9c trên dja bàn huyn.
2

Xây dung b tiêu clii dánh giá can bô theo huâng g&i vài thuc hiên chi.'rc trách, nhiêm
vu duoc
• giao lay chat luang, hieu qua, thai gian hoan thanh, san pham cong viec lam
thuac do chu yeu.

•
•
•
•
Thirc hiçn nghiem quan diem, nguyen tac, phuong chain, nçi dung va phircrng phap
quy hoach
• can bô.

K hoach cu th6 trin khai cong tác luãn chuy6n, diu dng, tang cu&ng can b i các
các ngành, các dja phucmg gan vâi thrc hin chii trucing bô trI can b không là
cap,
nguai dia phucmg, chu trong nhttng dia ban khó khàn, lTnh vuc trong yêu de thu thach,
rèn luyn can bO, nhât là dôi vói can bO trê.
5
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7
VII

Thirc hin chat ch quy trInh, thu tic và h6 sci nhân sir trong cOng tác b6 trI, P6 nhim can b;
ma rong, phat huy dan chu, tang cirong cci che cung cap, trao doi thong tin; danh gia thuc chat
than sir dtrçrc giai thieu bau cix, bo nhiem vao cac chuc danh lath dao, quan ly.

Thrc hin dng b, th6ng nht ch dchInh sáchd6i vOi ca btrên cci sci cac ciijiiii
sách hin hành cüa. Dãng va Nha nuâc, phü hçcp vâi diêu kin thirc tê cüa dja phi.rcmg.

Ban To chuc
Huyên

Ban To chrc
Huyen uy

Cac ca quan, dan
vi dia hi.rang
•lien quan

Hu&ng
dan,
Quyet
Thong
báo

üy ban nhan dan
huyên

Thu&ng
xuyên

Ban T6 chirc Huyn üy, Uy ban nhãn dan
huyen, lanh dao cci quan, dan vi
üybannhãn
danhuSrcn
Thi.r?rng true
HDND huyn

ác cci quan, don
vj lien quan

g

hi
quyt,
Quyêt
dnh

Kiên toàn, b6 sung dOi ngü lam cOng tác t6 chüc, can bô. T6 chrc dào tao, bi duOng
•
Ban To chuc Huyen uy, cac cap uy trrc thuçc
nang cao nghiep vu cong tac, cp nht hen thuc, ky nang, xix ly tinh huong cho can b9
Huyên üy và cci quan, dan vi lien quan
lam cong to chuc, can bç.

Thuing
xuyen

hng dn

Thucing
xuyên

Nhóm nhim vij, giãi pháp v tang cu*ng cong tác bäo v chInh trl ni b; cong tác kim tra, giám sat d6i vó'i can bQ
•
.,•,, •,.
Tang cuOng cong tác thanh tra, hem tra, giam sat doi vm can bç, dang vien.

UBKT
Huyên üy
•

Các cci quan, dan
. .
v, dia phuang
lien quan

Thucmg
xuyên
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STT
VIII

Not dwz° ninein vu

3

IX

Co quail thwc
•,
• •
Juçn/phoz /zçYp

T chxrc lty kin dánh giá sir hài lông cüa nguri dan d6i vOi tirng di tuçnig can b
mOt each phii hcrp. Tiêp nhn và xir l kp thM, hiu qua nhftng kiên phãn ãnh, kiên
nghj, khiêu nai, to cáo cüa Nhãn dan.
Tip t1ic thirc hin nghiêm chü tnuang ngui di'rng du cp üy các cp dnh kr tip
dan; bI thu, phó bI thix, Uy viên ban thuông vi vâ cap üy viên d%r sixth hoat vâi chi b khu
dan cii, dang viên Cong tac tai xa, phuong, tin trân sinh hoat dang tai chi ho khu dan cii
•
.
.
•
Thirc hiçn vic phan cong can bQ, dãng vien phi trách hQ giadinh flax cii trü vth các
hhih thrc phü hçip dê nám chäc tInh hInh co th, gan bó rnt thiêt vOi Nhan dan; truyên
dt chü tnuong, dumg 16i cüa Dang, chfnh sách, pháp lust cüa Nhà nuâc den vOiT Nhãn
dan và lang nghe tam tu, nguyen vQng cüa Nhân dan.
Trin khai, thi.rc hiên thuc cMt, hiêu qua quy dinh trách nhiêm nêu gixang cüa can bô,
•
.
x
•
dang vien, ngu&i dung dau cac ca quan, don vi, cac TCCS dang tnuc thuoc, triroc het la
•
*
•'.
Uy vien Ban Thucing vi Huyçn uy, Uy vien Ban Chap hanh Dang bç huyçn

BTT TiJy ban
MTTQ va
các to chirc
.
chinh trl - xa
hi huyn

Các CO uan'don
••
vi lien quan

TinYI gian
t!zc hiçn

Tin hành sr k&, tng kt thrc hin Chwong trInh hành dng.

Thu?mg
xuyen

Các co quan, don vj lien quan

Cac cap uy

Cac co quan, don
vi lien quan

Cac ca quan, don vi;
cac TCCS dang trtrc thuoc

Uy ban than dan
X

San
p/tam

Phát huy vai trô cüa Nhân dan tham gia xây dipig di ngü can b
T chrc thrc hin Co hiu qua Quy& djnh s6 217-QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa BO
Chinh trj, Quyt djnh s6 218-QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa B ChInh tn, Quyet djnh so
99-QD/TW, ngày 03/10/2017 cüa Ban BI thu, Quy dinh so 124-QD/TW, ngày
* .
02/02/2018 cua Ban Bi thu; xii ly lqp thai, dung quy dJnh cac thong tin phan anh tu cac
to chrc, cá nhãn và phuong tin thông tin dui cht'ing lien quan den can b.
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Co quail c/zü
- tn/c/ti dw

Ban To chtrc
Huyn Uy

huyên, cac Ca
quan, don vj, dja
phucrng

Thuong
xuyên

Thuong
xuyen
Vào gii
va cuôi
nhim kS'
2020-2025

