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BThNG DAN 
Thirc hin chirong trInh bi dtrng nghip viii cong tác Bang 

dành cho Bi thir chi b6 và cp üy viên co s& 

Thc hin chirc nãng, nhim v11 cUa Ban Tuyên giáo Trung uong, nhiim dM 

mcd, c.p nht, b sung mt s ni dung trong giãng dy l 1un chInh trj theo tinh 

th.n Nghj quy& Di hi XIII cüa Dáng; can cü Tài 1iu bi duông nghip v cong 

tác Dãng dành cho BI thu chi b và cp üy viên cor so dä ducic phát hành, Ban 

Tuyên giáo Trung uong huó'ng d.n giãng dy nhu sau: 

I. MIJC TIU CHIfE3NG TRtNH 

1. Miic tiêu chung 

To sir chuyn bin manh  me v ch.t krcing, hiu qua cüa cong tao bi 

duöng l lun chmnh trj, gop phn xây dirng di ngO BI thu chi b và cp Uy viên Co 

sO có dü phm cht chInh tn, do due và nãng 1ire, phong each lam vic khoa h90, 

dáp 1mg yeu cu cUa s1r nghip xay dimg và bão v T quc Vit Nam xã hi ehü 

nghia trong tmnh hInh mOi. 

2. Miic tiêu cu th 

Trang b cho nguOi bce bi thu chi b và c.p üy viên cci sO) nhftng kin thüc 

co bàn v nghip vi cOng tao Dàng 0 co sO, cii th là: v t chirc co sO dâng và 

thiic hin nhim vii chInh trj cüa các 1oi hinh t chcrc co sO dâng; cOng tác tu 

tu&ng cüa 1oi hInh t chirc co sO dàng; cong tác t chirc, cén b; cong tao dan 4n, 

cong tao kim tra, giám sat và cOng tác khen thuOng, k hut ciia th chirc co sO 

dàng; nhim vi cüa clii üy, bI thu chi b và nâng cao ch.t hrqng sinh hot chi b; 

phông chng "tir din bin", "tir ehuyn hóa" trong can b, dàng viên 0 co sO. 

Nâng cao nhn tht'rc v vi tn, tm quan trgng, ni dung và phucmg thOc thire 

hin chuc trách, nhim v,góp ph.n xây dijng th chüc co sO dãng trong sch, vüng 

m.nh, nâng cao nng lc lnh dao và sue chin du cüa t chüc co sO dãng trong 

thxi ki mOi; vri diing k näng, nghip vi, phuong pháp cong tác dãng cho bI thu 

chi b và cp U)" viên Co sO trên mt s linh c quan trng. 
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II. DOT TU'QNG, THOT LUQNG CIJA CHLIC$NG TR1INH 

1. Di tirqng 

Di tirçlng bM duông cüa chuong trInh là bi thu chi b, c.p u5 viên cci si 

(chi u' viên, uSr viên ban chap hành dng b c sâ). Ngoài ra, có the bôi duOng cho 

các u viên không chuyên trách các ban cüa dáng uS' cor sä và cáo di tuçrng khác 

Co lien quan. 

2. Thôi lirçrng 

TT Thirc hin ni dung Thôi hrçng 

1 Bài 1 5 ti& 1 bui 

2 Bài 2 5 ti& = 1 bui 

3 Bâi 3 5 tit = 1 bui 

4 Bài 4 5 ti& = 1 bui 

5 Bài 5 5 ti& = 1 bui 

6 Bài 6 5 tit = 1 bui 

7 Trao di, thâo luân 5 ti& = 1 bui 

8 Tham quan ho.c báo cáo chuyên d m&i 5 ti& = 1 bui 

9 H thng, giài dáp thc m&c 5 ti& = 1 bui 

10 Vik bài thu hoch, tng kt 5 ti& 1 bui 

TONG CQNG 50 TIET =10 BUOI (5 NGAY) 

Trong qua trinh th chirc h9c tap,  cO th t chirc chuyên d hoc tham quan 

thirc t& tham quan bào tang, nhà truyn thong; di tIch flch sü each mng, nhng 

nhân t m&i, nhüng din hinh tiên tin trong phong trào thi dua yêu nuâc... 

III. Hu'ONG DAN TO CHO'C CHUONG TRINH 

1. Tài lieu 

- Tài lieu hQc tçp chinh thi'c: 6 bài trong cun "Tài lieu bi du'5g nghip vy 

cong tác dáng cho hi thw chi bç5 và cap U3) viêfl cci sà". 
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- Tài lieu can dQC cüa hQc viên: 

+ Diu 1 Dãng Cong san Vit Nam (duçic thông qua tai  Di hi XI và duçic 
D.i hi XII, XIII tip tiic khng djnh). 

+ Van kin Dai  hi XIII cüa Dang. 

+ Van kin các hi nghj Trung uong (XI, XII, XIII). 

+ Quy djnh s6 24-QD/TW, ngày 30/7/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uong 
v thi hành Diu l Dàng. 

2. llInh thfrc, phirong pháp và t chü'c lop h9c 

- Giãng viên cn nm ch.c dc dim cüa di tuqng h9c vien d 1a chçn 
phucnig pháp giâng d.y phü hcTp vó'i di tiiqng cit th. Ch9n mt s6 ni dung trong 

tài 1iu d di sâu phãn tIch, lam rö, k& hqp giãng bài vâi t chuic thão 1un, trao di 
kinh nghim gita các hçc viên cho phü hcrp và thi& thrc; có th içra chçn mt so 

phn d hçc viên tix h9c, tir nghiên c(ru, không nht thit phài giãng dy t.t cà các 

ni dung trong bài. 

- T chüc hc t.p theo lap; tp trung len l&p nghe giãng, thão 1un, giài dâp 

thc mac; vit bàn thu hoach,  dánh giá k& qua qua ban thu hooch. Trong qua trIah 
giàng bài, k& hqp giàng giài vai trao di, di thoai gitta giãng viên vâi h9c viên, 
gitta h9c viên v&i hc viên. T chirc tham quan, nghe báo cáo kinh nghim thirc t 
cUng duçic coi là ni dung hçc tp chinh thrc, có lien h, thu ho.ch. 

* Trong tInh hInh dch bnh phirc tp và các truang hçp bt khá kháng khác, 

theo diu kin thc t tirng dja phucmg, yang, min, 4n dung linh hoat  t chirc l ,p 
h90 theo hinh thirc tp trung và không ttp trung; chü tr9ng di mai phucing pháp 
giâng day, k& hqp hçc trrc tuyn vó'i trçrc tip, vra dam bào dugc yêu cu h9c tp 
1 1un chInh tr vüa dam bão yêu cu phông chng djch bnh, phü hqp vâi yêu 

cu, diu kin và tInh hInh mai dt ra. 

3. To chfrc thirc hin 

- Chucmg trinh bM duOng nghip vil cong tác dãng cho bI thu chi b và cp 
u' viên ca sâ duc thrc hin thong nht trong ca nthc theo huóng dn cüa Ban 
Tuyên giáo Trurig uong. 

- Ban Tuyên giáo các tinh u, thành u, dãng Uy trirc thuc Trung ucrng có 

hu&ng dn thirc hin chuong trinh sat vó'i tmnh hinh dja phuang, cci s&; t chirc t.p 
hun, bi duOng cho di ngü giãng viên cia cáo Trung tam chInh frj cp huyn. 
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Vic mi kp do cp u trirc tip chi dao.  Ban Tuyên giáo qun, huyn üy,... 
chü trI, phi hçip vOi Ban T chüc, Van phông c.p u ciing cp và Trung tam chinh 
trj cp huyn xây dirng k hoach,  t chüc mi 1&p. Sau mi lop h9c, Trung tam 
chInh trj cp huyn cüng vOi Ban Tuyên giáo qun, huyn üy,... và Ban T chirc, 
V.n phông cp uST cing c.p dánh giá k& qua, rut kinh nghim, báo cáo cp ur 

qun, huyn,... và Ban Tuyên giáo tinh Uy, thành u, dãng Uy trrc thuc Trung 
uong. Ban Tuyên giáo qun, huyn phi hqp vOl Ban T chrc cüng cp tip tiic 
theo dôi, nàm bt cht hrçmg, hiu qua cong tác cüa bI thu chi b và cp u viên cci 
sO sau khi h9c xong chi.rcmg trInh bi duOiig. 

Vic cp giy chOng nhn cho h9c viên dirge thc hin theo quy djnh hin hnh. 

Nciinhan: 
- Die Trii&ng Ban (de b/c), 
- Lãnh dao Ban (dê b/c), 
- Các tinh üy, thành üy, dãng üy trirc thuc Trung lxong, 
- Ban Tuyên giáo flnh, thành u, dáng üy trçrc 
thuc Trung uong, 
-TrungtâmchmnhtriDãngi'iykhôicáccoquanTrunguyn 
và Dàng üy khôi doanh nghip Trung i.rong, 
- Các V dcm vl trong Ban, 
- Vii LLCT (08 bàn), 
- LtruHC. 

K/T TRUNG BAN 
O TRUONG BAN 

G S. 

BAN 
.(TU YEN GIA'1 

Lê Hal BInh 



NHNG NQI DUNG CAN CHU 
khi giãng các bài trong chrcrng trinh bi diröng nghip vii cong tác Bang 

dành cho BI thir chi b và cap ily viêh co' s& 
(Kern theo Hu&ng dan so 55- HD/BTGTW, ngàyJtháng nm 2022 c'üa Ban Tuyên giáo Trung umig) 

I. N1IONG YEU CAU CAN B4.T 

A• Nçn dung 
A A A Yeu cau can dit 

Bài 1: T chüc cci si Bang và thirc 

hin nhim vi chInh trj cüa các 1oi 

hInh t chCrc cci si Bang 

- N.m duçic nhng quy djnh v H thng t chirc cüa Bang và chirc nng, nhim vt 

cüa t chüc cc sä Bang. 

- Hiu bit v nhirn vi chInh trj cüa các 1oi hinh t chirc cci th Bang. 

- Biu bit v ni dung, hInh thành phucng thirc trong lath do c1ia th chüc ca s& 

Bang. 

Bài 2: Cong tác tix ttthng cüa t 

co sa Bang 

chüc - Hiu bitt v mt s v.n d chung trong cong tác tix tix&ng cüa th chic co sâ Bang. 

- Nrn vtrng và hInh thãnh phwmg pháp cong tác trong mt s v.n d nghip vi va giãi 

pháp nãng cao cht lucing, hiu qua cong tác tu tung cüa t chüc ca sâ Bang. 

- Nm vüng và bit 4n diing nhUng giâi pháp bão v nn tang ttx tithng cüa Bang, du 

tranh phán bác các quan dim sai trái, thu djch 

Bài 3: Cong tác th chüc và cong tác 

d vn cüa to chüc ci s& Bang 

- Hiu bi& v vj trI, vai trô, nguyen tc ci1a cong tác t chüc cüa t chcrc ca s& Bang. 

- Nm vftng và bit v.n d1ing vào thirc tin nhfing ni dung cong tác t chüc cUa t 

chüc ci s& Bang. 

- FIiu bit quan dirn chi do cüa Bang trong cong tác dan vn. 

- Nm v1tng, 4n diing nhng ni dung, phumg thüc trong cong tác dan 4n cüa t 

chüc ca s& Bang. 
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A. N91 dung A A A Yeu cau can dit 

Bài 4: Cong táe kim tra, giám sat và 
cong tác khen thu&ng, kS'  1ut cüa th 
chcrc cci s& Dãng 

- Hiu bik v vj trI, vai trô, nguyen t.c và nhUng ni dung trong cong tác kim tra, 
giám sat cüa t chirc Co s& Dãng. 

- Hiu bit v vj trI, vai trô, nguyen tc và nhfrng ni dung trong cong tác khen thu&ng, 
kST 1ut cüa t chIrc Co sâ Dãng. 

Bài 5: Nhim vii cüa chi üy, bI thu chi 
b và nãng cao cht luçmg sinh hot 
Dàng 

- Hiu và 4n dicing vào thc tin nhüng nhim vti co ban. cüa chi üy. 

- Hiu và 4n diing vào thrc tin nhftng nhim v cüa bI thu chi b. 

- ChU dng xây dirng nh&ng giãi pháp trong vic nãng cao chat lixçmg sinh hot chi b. 

Bài 6: Phông, chng "tx din bin", 
"tr chuyn hóa" trong can b dâng 
vien 

- Hiu bi& v ban cht, mirc d biu hin cüa "tir din bin", "t%r chuyn hóa" trong can 
b, dãng viên i co sOr. 

- Bi& vn ding vào th'çrc tin nhftng quan dim, giãi pháp du tranh phàng, chng "tr 
din bin", "tsr chuyn hóa" trong can b, dãng viên. 

- Ap diing vào thirc tin ni dung, nhim v1 cüa chi üy, bi thu chi b di v&i vic 
phông, chéng "tir din bin", "tr chuyn hóa" trong can b, dãng viên äco si. 

Chuyên d tr chpn - - Tinh hInh và nhirn viii cüa dja phuong, co sâ. 

- TInh hmnh thôi sir, nhftng chü tri.rong, chInh sách mói... 

- Báo cáo qua trInh phn du trâ thành clang viên cüa ngtr?ii mâi dixcic kt n.p vào 
Dáng. 
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II. IIIfONG DAN SOiN GIANG 

Cu trñc bài giãng Ni thing 

a hu ;hientqempr 

I. H thng th chrc cüa 
Bang và chüc náng, nhim 
vi cüa to chüc Cy Sci Bang 

1. H th6ng t chirc ca ban cüa 

Bang 

Giâi thiu và phân tIch h thng th chüc dãng theo t chCrc hãnh 

chInh nhà nuóc, theo khi, trong quan dci,  cong an. 

2. T chi'rc ca s& dãng - Giói thiu và phãn tIch t chIrc ca s& dãng theo dmi vi hành 

chInh và các t chirc c s& dãng: ca quan, doanh nghip, HTX, 

don vi slr nghip, dm vj cong an, quân dci. 

- Giói thiu và phân tIch các diu kin v s6 1trqng dâng viên d 
thãnh 1p chi b, dãng b (theo hithng dn thirc hin Diu 1 

Dáng). 

3. Chirc näng, nhim vi cüa t 

chrc ccc sâ dãng 

Giâi thiu chtrc nàng, nhim vi cüa t chirc cci sâ dãng(theo Diu 

23 Diu 1 Bang); nhim vi cüa chi b tric thuc dãng .y cc si 

(theo dim 2, Diu 24 Diu 1 Bang). 

4. Sinh hott cüa th chüc ca sO dâng Giâi thiu thai gian, ni dung t ch'irc sinh hott dang b, dâng b 

•ccisâ. 

II. Nhim vii chinh trj cüa 

các loai hInh t chüc co si 
Bang 

1. Nhim vi chmnh trj cüa dãng b 

(chi b) cy s& xã 

Giâi thiu 3 nhim vi co ban trang 18 - 19). 

2. Nhim vi chinh trj cüa dãng bO 

(chi b) c sa phuang, thj trn 

Giâi thiu 3 nhim viii co ban (trang 20). 

3. Nhim vi chInh trj cüa dâng b Giói thiu 4 nhim vii c ban (trang 20 - 21). 
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r •9 Cau truc bai giang NQJ dung 

• 

(chi b) ca so co quan 

4. Nhim vi;i chInh trj cüa dàng b 

(clii b) c sO trong các doanh 

nghip nhà nrn9c 

GiOi thiu 3 nhim vii co bàn (trang 21 - 22). 

5. Nhim vi;i chInh trl cüa dãng b 
(chi b) Co sO trong các don vj si;r 

nghip 

GiOi thiu 4 nhim vi;i co bàn (trang 22 - 23). 

6. Nhim vi;i chInh trj cüa dãng b 
(clii b) co sO trong các doanh 

nghip có vn nhà nuOc lien doanh 
vOi rnrOc ngoài 

GiOi thiu 4 thim vi;i co bàn (trang 23 - 24). 

7. N1iim vi;i chInh trj cüa clang b 
(chi b) cci sO trong cong ty trách 

nhim htru h?n,  cong ty c ph.n, 
cong ty hçip danh và doanh nghip 
tix nhân (g9i chung là doanh nghip 

tunhàn) 

GiOi thiu 4 nhim vi;i cor bàn (trang 25 - 26). 

III. Ni dung và phucmg 
thirc länh dao cüa th chCrc 
CO SO Dang 

1. Ni dung lãnh d.o cOa t chüc 
cor sO clang 

Néu và phân tIch ni dung lãnh dto thi;rc hin nhim vi;i chInh frj 
và tang cixOng cong tác xây di;rng Dãng. 

2. Phrnmg thüc lnh d?o  cüa t 
chirc cor sO clang 

Nêu và phn tIch 4 phuong thüc länh dto: ra nghj quyt; xây 
di;rng và thi;rc hin quy ch; xây di;rng di ngü can b; cOng tác can 
b; cong tác kim tra, giám sat. 
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Cu trñc bài giãng Ni dung 

3. Phuang thirc 1nh dto cüa t 

chrc c s& dãng trên mt s lTnh 

vrc chü yu 

Nêu và phân tIch phucrng thüc lãnh do: di v&i chInh quyn; vâi 

các doàn th; ni b th chüc Dãng a co sà. 

I. Môt s vn d chung 1. Cong tác tix tixâng cüa Dãng - Nêu duçic djnh nghia, vai trô cña cong tác tu tu&ng. 

- Nêu dugc nhn djnh v cong tác tu tix&ng cüa Dãng theo tinh 

thn Ngh quyt Dai  hi XIII cüa Dàng. 

2. Ni dung nhim vi cong tác tu 

tu&ng cüa t chüc cci s& dãng 

Phãn tIch 6 ni dung nhim vii cOng tác fir tuóng (trang 37- 44). 

3. Phuang châm tin hành cong tác 

tu tuäng cüa th chüc c sa dãrig 

Phân tIch 6 phuang châm tin hành cOng tác tu tu&ng (trang 44 - 

49). 

IL Môt v.n d nghip 
v và giâi pháp nâng cao 
cht hxçing, hiu qua cOng 
tác fir tithng cüa t chüc 

co so Dang 

1. Nghip vi cong tác tu ti.rang cüa 

th chirc cci.sâ dãng 

Giâi thiu nghip vii: xây drng, t chüc lirc hrçing lam cOng tác fir 

tu&ng & cor s&; các phuorng pháp cong tác fir tuâng; các hInh thüc 
ciia cOng tác fir tu&ng a co s& 

2. Mt s giài pháp nâng cao cht 
krqng, hiu qua cong tao fir tithng 
cüa th chirc co sa dãng 

- Phân tIch giãi pháp tang cung sir lãnh d?o,  clii  dao  cña cap fiy, 

sir tham gia cüa h thng chInh trj a c sa, dy mnh cong tác ttr 

tuâng trong tInh hInh mói. 

- Phân tIch giãi pháp phát huy dan chü, tir do fir tithng, dng th?1i 
giI nghiêm k) cuong, k' 1ut phát ngôn theo quy djnh. 

- Phân tIch giái pháp nêu cao vai trô guong mu cüa can b, dãng 
viên, th?c hin nói di dôi vói lam, nói và lam dirng. 
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Cu trñc bài giãng Ni dung 

III. Bão v nn tang tu 
tu&ng cüa Dâng, du tranh 
phàn bác các quan dim 

' 4..' A- 1.. sai rai uiU ulCn 

1. Am mru, thu don, ni dung 
cMng phá cüa các th 1c thu dch, 
phãn dng, co hi chinh tr 

Nôu phi.rong pháp nhn din các th 1c chng phá; mt s ni 
dung ch,ng phá chü yu; am muu, thu do?.n, phixcrng thirc chng 
phá; tIrth cht nguy him và tác hi cüa s1r chng phá 

2. Cong tac bao v nen tang tLx 

tthng cüa Dãng, d.0 tranh phãn 
bác các quan dim sai trái, thu dlch  
th&i gian qua 

- Neu nhtmg ket qua dt duçic trong: lanh d.o, clii do; trong tong 
kt thirc tin, nghiên elm 1 1un; trong hott dng du tranh cii 
th, trçrc din; trong di mâi, nãng cao chat luqng cong tác giáo 
diic 1 1un chInh trj, tuyên truyn, giáo d%lc nâng cao nhn thlrc 
cho can b, dãng viên và nhân dan; trong chü dng, kjp thyi chi 
dao, djnh hithng cho báo chI, truyn thông; trong thirc hin cong 
tác xây dirng Dáng v dao  dIre; trong xây dimg, chinh dn Dãng, 
giâi quy& nhtrng vn d blrc xIrc, ni cm. 

- Giói thiu 5 hn ch trong cOng tác bâo v nn tang tu tixrng 
(trang69-71). 

3. Mtc tiêu, quan dim, nhim vi, 
giái pháp du tranh phãn bác các 
quan dim sai trái, thu djch trong 
tinh hInh mIri 

Giâi thiu miic tiêu, quan dim và giài pháp theo tinh than Nghj 
quyt Dai  hi XIII cüa Bang. 

A. Cong tác t chlrc 

I. Vj trI, vai trô, nguyen 
tc cüa cong tác ti chlrc 

i. T chlrc và cong tác t chlrc cüa 
Bang 

Nêu ducic khái nim và mt s dc dim cüa cong tác t chIrc cüa 
Bang. 
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Cu trüc bài giãng Ni dung 

2. Vj trI, vai trô Cong tác t chirc 

cña Dâng 

Nêu vj trI, vai trô Cong tác t chüc cüa Dâng. 

3. Nguyen t.c tp trung dan chü 

trong t chirc và sinh hot dãng 

Phân tIch: quy ch lam vic cüa t chüc dãng; nguyen t.c t1 phé 

bInh và phê bInh; thirc hin nguyen tc tp trung dan chü trong 

vic ra quyêt djnh. 

4. Xây dirng th chüc co s& dãng và 

nãng cao chat lucmg dãng viên 

- Giói thiu thixc trng cOng tác xây drng th chirc cc sO' dàng va 

ch.t li.rçmg dàng viên. 

- Giói thiu giái pháp cüng cé, nâng cao cht 1uçng t chirc co' sO' 

dâng và di ngü dâng viên. 

II. Ni dung cong tác th 
ch'Crc cüa t chCrc co' sO' 
Dàng 

1. Cong tác dãng viên Giâi thiu nhim vi1 cüa cong tác dãng viên: giáo diic dàng viên, 

cong tác quãn 1 dãng viên, phàn cong cong tác cho dáng viên, 
sang icc di ngü dãng viên, dua nhftng nguO'i khOng dü tu each 

dâng viên ra khOi Dãng, cOng tác phát trin dãng viên. 

2. Cong tác can b cüa t chrc co' 

sO' dâng 

Giói thiu ni dung co' bàn cüa cOng tác can b: 1a chçn can b; 
dánh giá, nhn xét can b; quàn l, giáo dic, rèn 1uyn can b. 

3. Mt s vn d v bào v chInh trj 

ni b 

Giâi thiü di.rqc miic tiOu, ni dung và nh&ng giài pháp thc hin 
cong tác bão v chInh trj nii b. 

B. Cong tác dan vn 

I. Quan dim chi dto 

II. Ni dung, phuo'ng thirc 
dan n cüa t chirc co' sO' 

1. Ni dung Phãn tIch các ni dung: t chrc, dng viên nhân dan, Mnh thành 
các phong trào barth c1ng thirc bin té,t các nhim v kinh t - xã 
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Cu trñc bài giãng Ni dung 
Dáng hi, qu6c phông, an ninh gn vói chäm lo di sng 4t cht và 

tinh th.n cña các tng lop nhân dan; 4n dng và t chirc nhân 
dan thirc hin dan chü 0 cc s&; t chirc dng viên nhân dan tham 
gia xây digrng Dãng trong sch, vcrng minh. 

2. Phuong thüc tin hành cong tác 
dan vn 0 cor sO 

Phãn tIch ph'ixong thüc: th chüc Ca so dãng, m9i dãng viên trçrc 
tip lam cong tác dan von; t chüc cor sO dâng 1h do chinh 
quyn cUng cp tin hành cong tác dan 4n; t chüc cor sO dâng 
lãnh do các t chirc, doàn th thirc hin chirc nang nhim vi và 
phixang huOng hoit dng. 

I. Cong tác kim tra, giám 
sat cüa t chi.'rc cor sO Dâng 

1. Miic dIch, yêu cu cüa cong tác 
kim tra, giám sat 

Nêu miic dIch, yêu cu cña cOng tác kim tra, giám sat. 

2. Ni dung và cách thirc t chirc 
kim tra, giám sat cüa t chüc ca sO 

dang 

- Phân tIch ni dung ca ban cOng tác kim tra, giám sat cüa t 

chüc ca sO dãng (theo dim 2, Diu 30 Diu 1 Dâng). 

- Phãn tIch các buOc tin hành mt cuôc kim tra, giám sat & th 
chi'rc ca sO dâng. 

3. T chüc b may, nhim vi, 
quyn hn cüa üy ban kim tra 
dâng üy cor sO 

- GiOi thiu ni dung Diu 31 Diu l Dãng v th chüc, b may; 
phan tIch mt s quy djnh: bu üy viên, nhim kS',  s li.rçcng, 
thành viên, ch d lam vic. 

- GiOi thiu nhim vi và quyn han  cüa üy ban kim tra (theo 
diu 32 Diu l Dâng) 
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p. . •9 Can true bai giang 
A. N91 dung 

- Giñ thiu phuang châm, phuang pháp và hInh thüc cong tác 

kim tra 

II. Cong tác khen thixng, 

k3 1u.t cüa t chüc cci s 
Dãng 

1. Cong tác khen thirng Giâi thiu v: hlnh thüc khen thix&ng trong Dáng; thm quyn 

khen thu&ng; tiêu chu.n, di tung và thñ tiic khen thtnng; giá trj 
t.ng phm kern theo các hInh thüc khen thithng cüa Dâng (theo 

Diu 34 Diu 1 Dãng). 

2. V k' 1ut clang Giâi thiu mt s v.n d chung v kS'  1ut clang; v nguyen tc, 

thu ttic thi hành k) 1ut a chi b, clang b ca sa (theo Diu 35 

Diu 1 Dang). 
I., j ••, 

I. Nhim vi cüa chi üy 1. Lânh dto vic chp hành nghj 
quy&, chi thj cüa c.p trên 

Phan tIch ni dung cüa nhim vi 

2. Lânh dto thrc hin nhim vi 

chInh trj 

Phân tIch ni dung cüa nhim viii 

3. Lânh d.o, chàm lo xây drng chi 
b và di ngü clang viên 

Phân tIch ni dung cUa nhim vi 

4. Länh dao  các doãn th Phãn tich ni dung cUa nhim vii 

II. Nhim v1i cüa bI thi.r chi 
b 

1. BI thu chi b) chju trách nhim 
chung v cong tác länh dao cüa chi 

uy, chi b, dng thai trrc tip phii 

trách cong tác tu tu&ng 

Phân tIch ni dung cüa nhim vii 
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p • .9 Cau truc bai giang N91 dung 

2. BI thu chi b thu&ng xuyên gii:t 
A ' . moi quan hç chtt che vrn ngixrn ph'ii 

trách co' quan, cto'n vj 

Phãn tIch ni dung cüa nhim vii 

3. BI thu chi b chun bj ra nghj 

quyt chi b 

Phãn tIch ni dung cüa nhim vt 

4. T chi.'rc thirc hin nghj quy& Phân tIch ni dung cüa nhim viii 

Ill. V nâng cao cht luqng 
sinh hoat  clii b 

1. Thrc trng sinh hoat chi b Nêu uu dim, hn ch và nguyen nhãn trong sinh hot chi b thii 

gian qua. 

2. Nhim vii, giãi pháp nh.m nâng 
cao cht luçing sinh hoat chi b 

trong tInh hInh 

Giài thiu các nhim v11 giâi pháp theo K& 1u.n 1 8-KL/TW, ngày 
22/9/2017; Huóng dn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018. 

- 

hog cg . ic 

I. Ban chat, mirc d biu 
hin cüa "tir din bin", 
"tir chuyn hóa" trong can 

b, dâng vien o co' so' 

1. Khái nim "tix din bin", "tir 

chuyn hóa" và m6i quan h giia 
"tsr dik bin", "tir chuyn hóa" 

Nêu khái nim vâ m& quan h. 

2. Nhüng biu hin và linh virc biu 
A hiçn cua t dien bien , tir chuyen 

hóa" 

Phãn tIch 9 ni dung trong Nghj quyt Hi nghj 1.n thr tu BCH 
P 1W Dang khoa XII. 

3. Nguyen nhân cüa "tçr din bin", 
"t%r chuyn boa" 

Phân tIch các nguyen nhãn theo Nghj quyt Hi nghj 1n thir ttx 

BCH 1W Bang khOa XII. 
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Cu triic bài giãng Ni dung 

II. Quan dim, giâi pháp 
du tranh phông, ch6ng 
"tir diên biên", "tçr chuyên 
hóa" trong can b, dãng 

vien 

1. Quan dirn Giâi thiu các quan dim chung. 

2. Giãi pháp - Nêu giâi pháp nâng cao nhn thüc cüa cp üy, chInh quyn, 

doàn th nhãn dan và can b, dãng viên v nguy ca "tr din 

bin", "tir chuyn hóa". 

- Nêu giãi pháp tang cung giáo dc chInh trj, tir tir&ng và giáo 

diic dto d(rc, lôi song cho can b dãng viên. 

- Nêu giâi pháp dy manh  du tranh, phê phán, phân bác các quan 

dim sai trái, thu djch. 

- Nêu giâi pháp thng cithng cong tác quãn 1 can b, dãng viên; 

d.y manh  cong tác kim tra, giám sat, kr 1un và bão v Dáng. 

- Nêu giãi pháp d cao vai trô chü dng và thüc tir giác trong tir 

phàng, chéng "t1r din bin", "tr chuyn hóa" & can bO,  dãng 

viên; dy mnh phê bInh và tir phê bInh trong sinh hoat dâng. 

III. Ni dung, nhim vi 
cüa chi Uy, bI thu chi b 

di vâi vic phông, chng 
"tir din bin", "tr chuyn 

boa" trong can b, dâng 
vien & Ca S& 

Phân tIch các ni dung, nhim vi1 cüa chi üy, bi thir. 
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