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S 99- KHITU TP. Yen Bái, ngày 12 tháng 12 näm 2021 

K HOACH HANH DQNG 
thiyc hin Chirong trinh hành dng s 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 

cüa Tinh üy v lãnh dio thic hin nhim vit chInh trj näm 2022 

Thirc hin Chuong trInh hành dng s 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 cüa 
Tinh üy ye lãnh dto thuc hin nhiêm vt chInh trj näm 2022, Thành ñy Yen 
Bái ban hành K hoch hành dng thirc hin nhim vçi chInh trj näm 2022 vói 
nhi:tng ni dung sau: 

I. DU' BAO T!NH HINH VA QUAN DIEM CHI BAO 
1.Dr báo tInh hlnh 

Bixc vào näm 2022, tInh hInh trong nu6c, cüa tinh và thành ph sê tip 
t%ic có nhüng khó khan, thách thirc và thun 1çi dan xen có ãnh hithng, tác 
dng den kt qua thuc hiên nhiém vi chInh trj cüa Bang b. TInh hmnh djch 
bnh Covid-19 vn tim n nhttng yu t khó lu&ng và có th din bin phirc 
tap, kéo dài; thiên tai, bin di khI hu có th xáy ra; hu qua, sir siit giâm cüa 
nên kinh tê nhUng nãm qua ánh hu&ng dn vic huy dng các nguôn 1irc cho 
du tu phát trin, nht là ngun lire trong doanh nghip và ngithi dan. 

Tuy nhién, vâi sir lãnh dto, chi dao  quyt lit, sat sao, hiu qua cüa Tinh 
üy, Hi ding nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh, sir pMi hçp, tio diu kin 
thun 1çi cüa các Ban, so, ngành cüa tinh nhm kim soát hiu qua, thIch üng 
an toàn vâi djch bnh Covid-19 së tao  diu kin cho các hoat dng san xut, 
kinh doanh trâ lai trong trng thai bInh thuong mOi; cüng vOi do, các chInh 
sách h trçi ci1a Nhà nuâc, cüa tinh di vOi doanh nghip, nguii dan së phát 
huy hiu quâgóp phn thüc dy kinh t phiic hi va dn có buOc phát triên, 
trong do, mt s ngành, linh vrc së có sir phát trin birt phá so vâi các näm 
trixâc, nht là vào thyi gian nhüng tháng cui näm. Trên dja bàn thành phô, 
vâi nh'ftng kt qua tIch circ dat  duc trong nAm 2021, cüng sir n 1?c,  quyêt 
tam, tin tithng, chung sTrc, dng lông cüa ca h thng chInh trj, cong dOng 
doanh nghip và nhân dan thành ph là tin d, dng lirc, nguôn sue manh 
ni sinh quan tr9ng d thirc hin thng lcii các nile tiêu, nhim v1l näm 2022. 

2. Quan diem chi 1ao 
Tip tiic quán trit, t chuc trin khai th?c hin có hiu qua Nghj quyCt 

Dai hi XIII cUa Bang, Nghj quyt Di hi XIX Bang b tinh, Nghj quyêt 
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Di hi XX Bang bO thành ph và các chuang trInh hành dng thirc hin 
nghj quyt; barn sat chi dao  cüa Tinh üy, HDNT) tinh, UBND tinh, d.c bit là 
các chi tiêu, nhim vi theo Chuang trInh hành dng so 56-CTr/TU, ngày 
01/11/2021 cüa Tinh üy v lãnh dto thirc hin nhim vi chInh trj näm 2022; 
Quyt djnh s 2765/QD-UBND, ngày 07/12/202 1 ci1a UBND tinh Yen Bái 
v vic giao chi tiêu k hoach phát trin kinh t - xã hi närn 2022 tinh Yen 
Bái. Nhim vi ra phái dng b, thng nht theo Chuong trInh hành dng 
s 40-CTr/TU th?c hin Nghj quyt Bai hOi XIII cüa Dàng, Chucing trInh 
hành dng s 10-CTr/TU thirc hin Nghj quyt Dti h)i XIX Bang b tinh và 
Chuang trInh hành dng s 24-CTr/TU ngày 02/8/202 1 cüa Thành üy, darn 
báo khà thi, phü hcp, vói tinh thn phn du cao nht. 

Trin khai dng b, toàn din nhim vii chInh trj cüa Bang b vói quyt 
tam chInh trj cao, n 1?c  lón; chñ dng thIch irng an toàn, linh hoat  và kiêm 
soát hiu qua djch bnh Covid-19 gn vài dy nhanh tiên trInh phiic hôi và 
phát trin kinh t - xã hi trong trng thai bInhthuàng mói; barn sat tInh hInh 
thirc tin d diu chinh linh hoat  các, nhim viii, giài pháp phü hcrp, khã thi 
nhtrn hoàn thành s&m, toàn din, vixçrt mire các chi tiêu dê ra cüa näm. 

II. MIJC TIEU, cmi oE NAM VA PB1JUNG CHAM IJAMI BQNG 
1. Miic tiêu tng quát: 

Phát huy tinh thn doàn kt, chI quyt tarn cüa h thng chInh trj và 
nhân dan; thirc hin linh hot, hiu qua mijc tiêu vira phông, chng djch 
Covid-19, vira phiic hôi và phát triên kinh tê - xà hi. Tiêp tiic cci câu iai  nén 
kinh t gân vói di mâi mô hInh tang tnthng theo hizóng nâng cao näng sut, 
chat lugng, hiu qua và sire canh  tranh cüa nn kinh th. Dy manh  thirc hin 
các dt phá chin hsgc và nhim vii tr9ng tam cüa cà nhirn k 2020-2025 
bão dam thrc cht, di vào chiu sâu và phát huy hiu qua. Tp trung xây 
di.rng thành ph Yen Bái sm trâ thành do thj loai II, do thj phát trin xanh, 
hài hôa, bàn sic, hanh  phüc, có sirc hp dan, có näng 1irc canh  tranh cao và 
ing phó vâi bin di khI h.u; chü tr9ng phát trin nhanh các ngành kinh t, 
các san phrn chU 1irc cüa thành ph& nMt là ch bin nông, lam san, ch bin 
g riling trông..., các san phâm cOng nghip sach,  ing diing cong ngh cao, 
các ngành cong nghip có lçci th v ngun nguyen 1iu du vào và sir diing 
nhiêu lao dng tai  dja phucing; h trg phiic hi và phát trin manh  me khu 
vlrc djch vçi, nht là djch viii cong ngh thông tin, vin thông, djch v1i s6, 
thuo'ng rnai then tilt, dich vu sir nghip cOng, các djch vii trirc tuyn, du lich, 
nhà hang, km tilt, 4n tái,... tip titc phát trin van hóa xã hOi  hài hôa, toàn 
din, bào dam cuOc sng hanh  phurc cho nhân dan; giü vtmg quc phông, an 
ninh gtn phát trin kinh t - xa hi, bão dam cuc séng bInh yen cho nhân; 
tang cmling xây dirng chinh dn Dãng và h thng chInh tr; nâng cao hiu 
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lirc, hiu qua hott dng cña các cp chInh quyn, theo huóng chuyên nghip, 
hin dti, than thin, vi nhân dan phiic vii. 

2. Các clii tiêu chü yu nàm 2022 (co biêu chi tit kern theo) 
3. Chü d nãm: Tang cithng xây dirng, chinh dn Dãng và h thng 

chInh trj; chü dung thIch img an toàn, linh hott viii djch bnh Covid-19; diây 
mtnh phát trin kinh t - xã hi, dam bão quc phông, an ninh; sam hoàn 
thành xây d?ng  thành ph Yen Bái tth thành do thj loui II "xanh, hài hôa, bàn 
sc và htnh phüc", xirng tm là trung tam dng 1irc phát trin kinh tê - van 
hóa cüa tinE. 

4. Phiro'ng châm thtrc hin: "C/ia d3ng thuch áng, un/i hoit, sang 4w, 
quylt lift, tang t6c, kj cu'lng, hiu qud". 

II. NHIM VtJ, GIAI PHAP CHU YEU 
1. Chü dng thirc hin quyt 1it, linh hot, hiu qua các giãi pháp 

phông, chngdjch bnh Covid-19 trong tring thai bInh thtrô'ng mói 

Triên khai nghiem tüc, dng b, hiu qua các bin pháp phông, chông 
djch bnh trong tInh hInh mOi theo phucmg châm "ThIch &ng an toàn, linh 
hoat và kim soát hiu qua dich bnh Covid-19 ", coi dray là nhim vii quan 
trong, cp bach, thi.thng xuyên, là diu kin tiên quyt, mang tInh c& lOi dê 
phiic hôi, phát trin kinh té - xã hi và giám thiu ton tht do dai  djch gay ra. 

Sam hoàn thành k hotch tiôm vtc-xin phông Covid-19 trên dja bàn 
thành phd, phn d.0 dat  min djch cong dng chrn nhtt trong nüa du qu 
1/2022, k& hcip vói du tu nâng cao näng liAc  cho ngành y t, dáp üng yêu câu 
phông, chOng djch bnh trong tInh hInh mói. 

K& hçp giüa các bin pháp phông, chEng djch bnh thiRing xuyen vói 
chun bj sn sang các kjch bàn, driu kin c.n thit d chü dng i'rng phó vOi 
các tInh hung djch bnh; tip tiic d cao trách nhim cüa c.p üy, chInh 
quyn, ngiI1i dnrng du và vai trô chü th& trung tam cüa ngui dan, doanh 
nghip, trong phông, chng djch bnh và trong san xu.t, kinh doanh, sinh 
hoat an toàn; duy trI và phát huy hiu qua hot dng cña mng lisai y te d? 
phông, y t cci sa, các th Covid-19 cong dng trong phông, chông djch bnh. 

2. Tp trung thirc hin hiu qua 3 dt phá chiên hrçc 

2.1. Thy'c hin hiu qua các ci ch chIn/i sac/i nhdm huy dng, 
quán 15 và sá dyng hiu qua mi nguôn lrc cho dâu tw phát triên; 
quylt liit cal each hank chin/i, cái thin mqnh me môi tru'irng dâu tw, 
kink doanh, thilt thyc nâng cao mac d(3 hal lông cáa ngzthi dan Va 
doanh nghip di vái syphyc vy cáa cr quan han/i chin/i n/ia nithc 

Trin khai thirc hin hiu qua các nghj quyt, d an, cci ch, chInh sách 
cüa Trung uung, cüa tinh, cüa thành phô và các chucing trInh mi1c tiêu quôc 
gia nhm d.y nhanh qua trInh phic hi và phát triên kinh tê - xa hi. 
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T chIrc thirc hin hiu qua Quy hoach  chung thành ph Yen Bái và 
vüng phi,i c.n dn näm 2040, tm nhIn dn näm 2060 và các quy hoich phân 
khu, quy hoach chi tit, quy hoach chuyên ngành theo quy djnh, dam bào lien 
thông, dng b giüa các quy hotch, phü hqp và tuân thu quy hoach  tng th& 
quy hoach  ngành cüa tinh, cüa yang và cüa quc gia. 

EMy mtnh cãi cách hành chInh theo Chuo'ng trInh tng th câi cách hành 
chInh nhà nithc giai doin 2021-2030, nht là cái cách minh me thu tic hành 
chInh mt cách toàn din, dông b, cai cách ché ct cong vi, tang cing ki 
1ut, k) cucing di voi can b, cong chirc, viên chirc trong toàn h thng chInh 
tn; tr9ng tam là rut ngn thi da th?ñ gian thirc hin các thu tic hành chInh cho 
doanh nghip và nguii dan, bit là các thu tic lien quan dn du tir, kinh 
doanh; nâng cao cht luqng phiic vii và mire d hài lông cña ngithi dan và 
doanh nghip; nâng cao näng 1irc canh  tranh, hiu qua quãn trj và hành chInh 
cong thành phô, các xã, phithng; phân dâu Chi so näng l?c  ctnh tranh cap 
huyn (BDCI) và Chi s cãi each hành chInh (Par Index) nm trong top d.0 
khi huyn, thj xa, thành ph& 

Tip tijc du tix hoàn thin hi tng cong ngh thông tin, dy manh  s 
hóa, irng dicing cong ngh thông tin, chuyn di s trong các hoat  dng kinh t 
- xã hi, trng brncc xây dirng chInh quyn s, kinh t s, xã hi s; phát trin 
diy manh  các djch vii thanh toán không dñng tin m.t trén dja bàn thành ph 
nht là ti các CG s6 y t, bnh vin, tru&ng h9c, các cu sâ san xut, kinh 
doanh, các chç,r dan sinh. khuyn khIch, h trq chuyn giao, 1mg d%lng tin b 
khoa h9c k thu hucng vào các ngành kinh t ru tiên cüa thành ph nhu: 
Thucing mi, djch vii, nông, lam nghip, cOng nghip ch biên, ch t?o... 

Vn hành hiu qua Trung tam diu hành, giám sat, thông minh thành 
pM (IOC) phic viii cong tác lãnh d?o,  chi  dao,  diu hành cUa Thành ñy, HOi 
dng nhân dan, Uy ban nhân dan thành ph& dng thii tto diu kin d mi 
ngircii dan thành pM duçrc tip cn sam, thun li vci các tin Ich cüa dO thj 
thông minh. Tip tiic nâng cao ch.t luçmng hoat  dng cüa B phn ph1ic v11 

hành chInh cong thành pM và các xã, phuông; duy trI và trin khai 100% 
djch vu cOng dii diu kin len trirc tuyn mire d 4 lien thông tim tinh dn xã, 
phiRng, dam bão cung cp djch vii mire d 3 dt trén 75%, cung cp djch vi 
cong mime d 4 dat  trên 60%; 1mg diing ti da cOng ngh thông tin, giài pháp 
k5 thut d dua các hoat dng cung cp djch vçi cong mire dO 4 chua dii diu 
kin len mOi trithng mng, tim qua trInh np, tip nhn, giãi quyt M so thu 
tiic hành chInh cho dn trá kt qua tin ngithi dan, doanh nghip. 

2.2. Nâng cao chtt lu'tng nguôn nhân ly'c, nht là nhân lrc khu vrc 
nông nghip, nông thôn; xây drng &3i ngü can bô các ngành, các cap, 
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nhtt là ngu'ó'i dá'ng du và d3i ngü can b5 lânh tt1zo chá ch6t có dü phm 
chat, näng lrc, uy tin, dáp á'ngyêu câu nh4m vi 

Thirc hin hiu qua Chucmg trInh hành dng s 15-CTr/TU ngày 
18/6/2021 ciia Thành üy v thirc hin Nghj quyt s 21-NQ/TU ngày 
20/01/2021 cUa Tinh üy; Dé an djnh hrnng phát trin nguôn nhân lirc chat 
luçmg cao thành ph Yen Bái, giai don 2021 - 2025. Khuyên khich, ho trq, 
dông hành cüng doanh nghip dang du tu, san xut, kinh doanh trén dja bàn 
tinh lien kêt dao tao  nghê theo nhu cu cüa dOanh nghip và thj tru&ng lao 

A IS A A A 7 A A S S S A 

d9ng. Phan dau den het nam 2022, ty lç lao dong qua dao tao  toan thanh pho 
dat 84,2%, trong dió tT l lao dng qua diào t?o  tir 3 tháng tth len có van bang, 
chirng chi dat  65%. 

Chäm lo xây dirng di ngü can b, cong chüc, viên chirc trong h thông 
chInh trj dam bào "chuyên nghip, náng dng, sang 4w, hem chinh ", thrc 
sir là cong bc cUa nhân dan. Thu hut ngun nhân 1irc chat lucmg cao, nhât là 
dOi ngü chuyên gia, can b khoa h9c, k thut, ngành linh c tr9ng diem cüa 
thành ph nhu kinh t, cong ngh thông tin, y t, giáo diic, du ljch... Xây 
dirng Quy hoach can bô các cap nhim 2020 - 2025, 2021 - 2026; nhim 
k 2025 - 2030, 2026 - 2031 và các nhim k tip theo dam bâo so luqng, 
chat luçmg, cci câu hçip l, chü dng tao  ngun can b dáp irng yêu câu nhim 
vi trong nhttng näm tói. Triên khai thrc hin hiu qua Nghj quyêt so i 6-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quyt Hi nghj ln thir tu, Ban Chap hành 
Dàng bO thành phô Yen Bái khóa XX v nâng cao chat luqng di ngü can bO, 
cong chirc, viên chirc h tMng chInh trj thành pM, giai doan 2021 - 2025; 
cong tác dào tao,  bôi duong, quy hoach,  luân chuyên, bô trI st:r dicing can b 
lãnh dao,  quãn l và can b tré, nü, ngui dan tc thiu so theo Be an so ii - 

DA/TU cüa Tinh üy; K hoach cüa Thành üy v dào tao  bôi duong can b, 
cong chirc, viên chIrc tré thành phô Yen Bái. 

2.3. Huy d3ng, lung ghép, sfr dyng tkt kim, hiu qua các nguôn lyc 
cho diu tu' phdt triên co sô hi ting, nhEt là hz ting giao thông và phat 
triLn do thj, 4w d3ng ly'cphát trkn kinh tl - xã hi 

Trin khai hiu qua k hoach du tu cOng nàm 2022 và giai dloan 2021-
2025; uu tien M trI vn cho các cOng trinh tr9ng diem, quan tr9ng Va tp 
trung tháo gô vuó'ng mc, khó khän, dy nhanh tin d giài phóng mt bang, 
tiêi d thi cOng, tin d giài ngan các cOng trInh tr9ng diem cüa tinh triên 
khai trên dija bàn thành phô, các dir an tr9ng diem cña thành phô, tao  sure lan 
tOa và dng lirc phát triên kinh tê - xã hôi, trong tam là h. tang giao thông, do 
thj kt nôi nông thôn, thông tin, vin thông, ha tang khu, citm cOng nghip1. 

1Bao gm: DixOig ni Quc I 32, Quc 1 37 vói thrông cao tc Ni Bài - Lao Cai (IC 12); DuO'ng 
nôi Quôc lô 37 voi throng cao toe Nôi Bài - Lao Cai; Kè chông stt 10 be' song Hông (doan qua khu virc 
DOn TuOn Quán), thành phO YOn Bái. Kbâi cOng mOi rnt sO dir an trgng diOrn: Cái tao  thr&ng nOi Quoc 
lô 37 vói cao tOe Ni Bài - Lao Cai (IC15); Trung tOrn Hi nghj tinh Yen Bái; Mi rng cong viCn YOn 
HOa, thành phô Yen BOi... 
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Kiên quy& xü 1 dt vn nhttng dir an, cong trInh không trin khai hoc chm 
tin d, hiu qua kern, gän vói chng nçi dçng xây dirng c bàn. 

Quãn 1 chtt chë, si.'r diing hiu qua vn d.0 tu công, 1y du tu cOng d 
dn dat, kIch thIch du tu tto ngun 1%rc cho du lit phát trin. M& rng cac 
hInh thüc hqp tác cOng lit theo quy djnh cüa pháp 1ut. Huy dng tôi da các 
ngun 1irc, nht là cUa các t chiTrc, doanh nghip du tu ht tng do thj, h. 
tng khu, ciim cOng nghip, ht tng thuang mti, djch viii, du ljch... Thirc hin 
hiu qua D an phát trin giao thông nông thôn trên dja bàn tinh Yen Bái giai 
doan 2021-2025; tip tiic lam t& cOng tác tuyOn truyn, 4n dng nhân dan 
tIch c1rc dóng gop nhân 1irc, vt l%rc, hiên dlât lam duông giao thông nông thôn 
và xây dijng, phát trin các cong trInh cong cong. 

Trin khai thiic hin hiu qua ChuGng trInh hành dng s 1 6-CTr/TU, 
ngày 16/6/2021 cüa Thành ñy Yen Bái thrc hin Nghj quyt s 23-NQ/TU, 
ngày 20/01/2021 cüa Tinh u v xây dirng và phát trMn thành pM Yen Bái, 
giai dotn 2021 - 2030; Chrnmg trInh phát trin do thj thành pM Yen Bái dn 
näm 2030; quan tam M trI ngun lirc du tir phát trin do thj d thành pM 
Yen Bái tth thành dng 1irc thc phát trin kinh t - xã hi cüa tinh; quyt 
tam xây dijng thành phô Yen Bái tth thành dO thj 1oi II - phát triên theo 
huécng "xanh, hài hOa, ban sc và hnh phüc". 

3. Tp trung thtjc hin các giãi pháp khã thi, hiu qua, linh hoit d 
phitc hôi và phát triên kinh tê - xä hi nhanh, bn vfing theo htró'ng 
xanh, hal hôa, ban sac, hinh phñc 

3.1. Co ctu lçii nn kinh ti gtn vó'i dJi mó'i mô hInh tang trwöng theo 
hwóng nâng cao näng sut, chit lung, hiu qua và sá'c cinh tranh cüa 
nn kinh ti; dy minh thu hat diu tu', chuyn dJi s, tang bu'ácphát trin 
ntn kinh tsI, xd his6 

3.1.1. Tiê tzic ccr cá'u igi ngành nóng nghip theo hzdmg nâng cao ch& 
lwQng, hiu qua, giá Irj gia tang, dâ'y mgnh phát trié'n kinh té' nông thôn gn vó'i 
xáy c4mg  nông thón mói bn ving 

D.y m.nh co cu 'ai ngành nOng nghip theo Nghj quyt s 13-NQ/TU, 
ngày 02/12/20 16 cña Ban Ch.p hành Dáng b thành pM; K hoach  hành 
dng s 66 - KH/TU, ngày 16/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái thirc hin Nghj 
quyt s6 20-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Tinh uST v phát trin ngành nOng 
nghip theo huOng nâng cao cht luçing, hiu qua, giá trj gia tang gn vi xây 
dirng nông thôn mó'i bn vttng tinh Yen Bái, giai don 2021-2025; K hoach 
co cu li ngành nOng nghip gn vci xây dirng nông thOn mi thành pM 
Yen Bái giai don 2021-2025; t.p trung triên khai hiu qua các co ch& chInh 
sách h trq phát trin san xut nOng, lam nghip, thüy san theo Nghj quyt s 
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69/20211NQ-I-IDND và các chInh sách khác có lien quan; gop phn gia tang 
tôc d tang trithng khu virc nông, lam nghip, thüy san. Chuyn di mnh me 
tu duy t1r san xut nông nghip sang kinh t nông nghip, huâng tâi m1ic tiêu 
phát triên "nông nghip sinh thai, nóng thón hin dgi, nóng dan van minh ". 

fMy nhanh tin d thirc hin và giãi ngân các dir an phát trin san xu.t, 
lien kt theo chui giá trj. Tip tiic duy trI, phát trin ving nguyen lieu 

A V P 7 A .7 .7 A V 9 chuyen canh vrn cac san pham chu 1irc cua thanh pho, cac san pham duçic cap 
ma s vüng trng, ma vch san phm, truy xut ngun gc, áp diing tiêu 
chun quãn 1 chit luqng (VietGAP, GlobalGAP,...) g.n vói thj tnx?ng tiêu 
thi,i san phm nông nghip n djnh, bào dam hu ht các san ph.m chü 1ixc 
thành ph du có doanh nghip, hcp tác xã lion kt tiOu thii; d.y mnh thu hUt 
các d%r an du tu ch bin sâu, san xut và xu.t kh.0 các san ph.m nông, lam 
san. Tip tic cUng c, nâng cao ch.t luçing, m rng quy mô và thj tru?mg 
tiOu th%i san phm OCOP huóng dn xu.t kh.u; phát trin mâi 04 san phim 
OCOP2. HuOng din, djnh huóng d các doanh nghip, hçTp tác xã, h nông 
dan tip can, tham gia các san giao djch nông nghip din tir nhm quáng bá, 
da dng hóa d.0 ra san ph.m nông san; phn d.0 tng san hrng luo'ng thirc 
có hat dat 3.800 tIn. 

Quan tam d.y manh  chän nuôi, nht là gia cm gn vOi duy trI hqp 1 
dan 1cm; ph.n du tng san krçmg thjt hi xu.t chung dtt 9.700 tin, tng 
dan gia sUe chInh dit 33.940 con. Tip tiic duy trI, tn dicing din tIch m.t 
nuâc d phát trin hqp l thUy san trên dja bàn. H trçi, tto diiu kin cho các 
nha du tu trin khai các dir an d.0 tu linh virc chän nuôi, nuôi trng thUy 
san, eh bin th%rc phm sóm di vào hoat  dng. 

Trin khai thc hin hiu qua D an trng rirng dia miic dIch, tao  cành 
quan môi tnthng sinh thai và phát trin kinh t lam nghip trOn dja bàn thành 
ph giai doan  2021-2025, djnh huàng dn 2030; d.y manh  cong tác trng, 
chàm soc và bão v thng; phn d.0 trng mâi 300 ha rfrng các loai;  din tIch 
thng trng g ion d.t 120 ha; din tIch duc c.p chUng chi quàn 1 thng bn 
vüng (FSC, PEFC/VFCS) dt 1.000 ha. 

T.p trung trin khai th?c hin D an xây dirng nông thôn rnOi thành ph 
giai doan 2021-2025, xác djnh rO imic tiOu, nhim vit, giái pháp và 1 trInh cii 
th xây dirng nông thôn mOi nang cao, xây dirng nông thOn mó'i kiu mu 0 
các xã mt cách dng b, hiu qua và khá thi; tip tiic trin khai xây di.mg 
nông thôn mOi kiéu mu ni tri tai  xã Tuy LOc  và xã Minh Báo. Dng th0i, 
rà soát, t.p trung d.0 tu d cüng c& nâng cao ch.t luçing di vOi các xã nOng 

Xây dIng 04 san phm OCOP hng 3 sao: San phin nrn linh ehi Minh Bão, san phm tinh bt 
ngh Tan Thjrih, san pharn cao xuong ngra bach nguyen cot LC VlxoT1g Vu, san pham cà chua Tuy Lc. 
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thôn mOi, nông thôn mói nâng cao, nông thôn mi kiu mu, nht là các tiêu 
chI ánh hithng bâi các quy djnh mói ban hành. 

3.1.2. Trkn khai h4u qua các nhiçm vy, giái pháp phát trien cong 
nghip theo hwángphát triên xanh, phü hcrp v&i tim nàng, lcii thE cza tinh 

Trin khai thirc hin hiu qua Chuong trInh hành dng s 1 9-CTr/TU 
ngày 19/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v thirc hin Nghj quyt s 29-
NQ/TU, ngày 24/02/202 1 cüa Tinh u, v phát trin cong nghip tinh Yen 
bái theo huóng bn vttng, hiu qua và than thin vi mOi trung giai doin 
2021-2025; Nghj quyt s 20-NQ/TftJ, ngày 22/01/2021 Nghj quyt Hi nghj 
ln thir näm, Ban Chp hành Dáng b) thành ph Yen Bái khóa XX v phát 
trin cong nghip thành pM Yen Bái theo huàng bn vtng, than thin vi 
môi truô'ng, giai domn 2021 - 2025, djnh hurng dn näm 2030 và các d an, 
chInh sách cüa HDND, UBND tinh v cci cu 'ai ngành cOng nghip theo 
hu&ng bM vItng, hiu qua, than thin vcri môi truô'ng, tth thành dng 1irc 
quan trçng thiic dy kinh M tang triRmg nhanh, bn vüng. Tp trung vào các 
ngành cOng nghip, tiu thu cOng nghip chü lirc, ixu tiên thu hñt san xut các 
san phm cong nghip sch, üng diing cOng ngh cao, cong nghip san xut 
tiên tin..., cong nghip ch bin các san phm nOng nghip gn vth vüng 
nguyen lieu, tr9ng tam là ch bin g thng trng cong ngh cao (van ép, g 
MDF..),phân dâu gid trj san xuât cong nghip dt 4.600 dông. 

Tang cung thu hut, M trq các nba d.0 tu, doanh nghip thirc hin các 
dir an du tu, kinh doanh h tng c11m cOng nghip; uu tiên thu hut du Us có 
ch9n l9c, lira ch9n nhftng doanh nghip san xuât cong nghip có cOng ngh 
tiên tin, hin dlai,  than thin vâi môi tnthng, c1iu tu vào các ngành san phm 
cong nghip tr9ng yu, có thá manh  cüa thành ph& cong nghip phii trg, djch 
viii M trg san xut cong nghip; không tip nhn các di,r an có nguy co cao 
gay ô nhim môi trrnmg, ãnh hithng ngun nmc. Tp trung M trçi nhà du tu 
dy nhanh tin d trin khai các dir an dà duqc cp chñ truong du tu hotc 
chp thun kháo sat nghiên ciru du tu trên dija bàn thành pM; kiên quyt xu 
1 theo quy djnh di vii các dir an chm trin khai thirc hin hoc trin khai 
khOng dam báo tin d cam kt. 

PMi hçp chat  chë vth các s, nganh cüa tinh hoàn thành quy hoach chi 
tit cim cong nghip H9p Minh; tang cung pMi hgp quàn 15i và thu hut du 
tu vào khu cong nghip phIa Nam, khu cOng nghip Au Lâu; hoàn thành thrc 
hin san tao  m rng m.t bng ciim cOng nghip Au Lâu d thu hñt du tu; 
thirc hin di diii ciim cOng nghip Dm Hng theo k hoach. 
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3.1.3. Ddy mgnh phát trin các ngành dich vu có hI mgnh; nhanh chóng 
phyc hi djch vy du ljch trong diu kin bâo dam an toàn phông, chlng djch 
bnh Covid-19 

Trin khai hiu qua Nghj quy& s 19-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj 
quyt Hi nghj ln thir näm Ban Chip hành Dáng b thành pM Yen Bái khóa 
XX v "Phát trin thmmg mai  - djch vi thành pM theo huâng chuyên 
nghip, hin di, thüc d.y kinh t do thj tang truàng nhanh, bn vüng, giai 
doin 2021 - 2025"; Chixang trInh hành dng s 20- CTr/TU ngày 19/6/2021 
cüa Thành üy Yen Bái thirc hin Nghj quyt s 30-NQ/TU, ngày 24/02/202 1 
cüa Tinh üy, v phát trin ngành djch viii tinh Yen Bái giai doan 2021-2025 
và các d an, chInh sách cüa HDND, UBND tinh v phát triên thuong mii - 
djch vi,i thành pM Yen Bái giai doan 2021-2025; tang cung các hoit dng 
xüc tin thumig mai,  quâng bá, giói thiu san phm cüa tinh, thành phéi nht 
là các san phm chü lijc, có li tM cüa thành pM. DM mOi hInh thirc xiic tin 
thizcmg mai  kt ni cung cu tri1c tuyn; nhanh chóng trin khai các hoat 
dng xic tin thuang mai  truyn tMng nhm tim kim, da ding hóa thj 
trithng du ra cho san phm cña thành pM. Tranh thñ thôi cci, khôi phiic 
nhanh các hott dng kinh doanh, djch vi trong trng thai bInh thung myi, 
nht là các djch vi luu trü, 4n tài, giáo diic, y t, tài chInh ngân hang... trên 
dja bàn. D.y manh  phong trào "Ngithi Vit Nam uii tiên dung hang Vit 
nam", kt ni chat chë giüa ngi.thi san xut vth thj trm'ing tiêu thii n dljnh 
trong nixc, trng birâc phát trin chui cung 11ng hang hóa nông san dn tay 
ngui tiêu dung, nht là tham gia cung trng hang hóa tai  các sieu thj, chg du 
mi. tfu tien thu hut du tu phát trin h. t.ng thuong mai  (showroom, siêu 
thj, trung tam t chüc hôi chçi, trin lam giói thiu san phm...); các nganh 
djch vi có 1çi th nhu: Tài chInh, ngân hang, vin thông, cong ngh thông 
tin, y t, giáo diic, 4n tái và logistic, djch vi,i M trq nông nghip, cong 
nghip, tiêu thii nông san... Khuyn khIch phát trin các mô hInh kinh doanh 
s, thucing mai  din tir; trin khai hiu qua mO hInh chçi nông san 4.0, san 
giao djch thumig mai din t, san giao djch san phm OCOP...; phn du 
Mng miTre ban lé hang hóa và doanh thu djch vii tiêu dung näm 2022 (theo giá 
so sánh 2010) dat  16.500 tj dng. 

Kt n6i 1i vói các thj trung quc t truyn tMng: Trung Quc, An D, 
Han Qu&, Dài Loan, Nhât Bàn, Mg,... Tranh thu các Hip djnh thuong mai 
tu do tM he mOi ma Viêt Nam dä k kt (CPTPP, EVFTA, UKVFTA, 
RCEP...); pMi hçTp vói the dai  siTr quán d ma rng tim kim nhftng thj 
trumg mai cho xut khu các san phm hang hóa cong nghip, nông, lam san 
chü 1irc, lçii tM cüa thành pM; h trg doanh nghip, hccp tác xã tip cn thông 
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tin thj truông, thüc dy xut khu; bão dam giá trj xut khu hang hóa nám 
2022 dat  trên 93,4 friu USD. 

Thirc hin hiu qua Chuong trInh hành dng s 12-CTr/TU, ngày 
01/3/2021 cüa Thành üy v dy manh  üng diing khoa h9c cong ngh và dOi 
mcci, sang tao,  chü dng tham gia cuc each mng cOng nghip ln thu 4, thüc 
d.y chuyn di s, kinh t si và xã hi séf'; D an trin khai thrc hin the 
din tir cOng chirc, viên chüc thành ph Yen Bái và phát trin thanh toán 
không dung tin mt trên dja bàn thành ph Yen Bái, giai doan 2020 - 2025, 
djnh huóng dn näm 2030. Dy manh  phát trin các tin Ich thanh toán 
không dung tin mat, nht là các djch vii hành chInh cOng, tai  the Ca s& y t 
bnh vin, trithng h9c, các xã, phithng vñng yen, cci sO kinh doanh djch viii, 
các ho kinh doanh nhO, 10, các chq dan sinh... phn du t) 1 thanh toán 
không dung tin mt näm 2022 trén dja bàn thành ph dat  39%. 

Trin khai thirc hin hiu qua Chuong trInh hành dng s 1 8-CTr/TU 
ngày 18/6/202 1 cüa Thành üy Yôn Bái v thirc hin Nghj quyt s 28-
NQ/TU, ngày 24/02/202 1 cüa Tinh u v phát trin du ljch tinh Yen bái giai 
doan 2021-2025, djnh huâng dn näm 2030. Thirc hin Mt cOng tác phông, 
chng djch bnh Covid-19, bão dam cung cp các djch vi1 tham quan, du ljch, 
luu trü an toàn vâi chi phi phñ hçp, giü gin hInh ãnh Yen Bái là dim dn hp 
dan, an toàn, than thin. TIrng buâc t chüc mt s hoat dng th thao, van 
hóa, 1 hi v6i quy mô phü hcrp, dng thñ tang cu?ing phi hçip vói các dja 
phuang trong tinh, trong vüng d két ni, kIch cu djch v11 du ljch, trucc ht 
là khách ni dja, khách du ljch quc t có the xanh; dy manh  các hot dng 
1 hi, du 1ch vào djp cui näm, khi tInh hInh djch bnh Covid-19 duçic kim 
soát nh.m thu hut khách du ljch quc t. Phn du näm 2022 có trOn 100.000 
du khdch ('trong do có khoáng 18.000 khách quc t4) tâi thành ph Yen Bái 
vói doanh thu ti'r hoat dng du ljch dat  77 tj dng. 

Don dc, h try, kjp thñ tháo g khó khän, vuóng mc di vói các nhà 
du tu dang trin khai các dir an du tu phát trin du ljch trOn dja bàn. Quan 
tam du tu phát trin h tng du ljch, nMt là h thng nhà hang, khách san 
dáp ung nhu cu cüa Ca du khách trong và ngoài nuóc. Nhân rng các mô 
hInh du ljch cong dng gn vOi các danh thing, lien kt các tour - tuyn du 
ljch giüa thành phéi vfi các dim du ljch nii ti&ig trong tinh, trong vüng, hp 
dn khách du ljch; plin diu nárn 2022 phát triën mOi hi 01-02 h9p tác xä, 
doanh nghip kinh doanh djch vy du ljch c(3ng dng, 4w v&c  lam cho trên 
50 lao t43ng. 
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3.1.4. Cci caXu  igi thu - chi ngdn sách theo hu'&ng bn vfrng, nâng cao 
hiçu qua quán ly', th dung ngdn sách nhà nithc 

Thirc hin quyt 1it, hiu qua các giãi pháp tang thu ngân sách, ccc cu 

'ai các khoán thu, nuôi duong, phát trin ngun thu bn vftng; trin khai 
quyt 1it cong tác ch6ng tht thu và xir 1 nq dl9ng thu... Chi do phôi hçip 
chtt chë vâi các chü du tr d trin khai hiu qua, nhanh chóng các dir an 
phát trin qu dt thu ngân sách ngay tir du näm, dam bão tin d thu ngân 
sách, không tao  áp !irc thu cho nhftngtháng cu& näm; phn dAu thu ngân 
sach tren da ban nam 2022 dit 770 ty dong tro len (trong do. thu can doi 
ngân sách dat 466 ddng; thu tit tin th dyng dat dgt 304 ty' dng). Sit cht 
k' 1ut tài chinh - ngân sách, chp hành nghiêm dir toán ngân sách nba nithc 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. Dy mnh phân b, giao dir toán chi ngân 
sách theo hithng khoán chi, d.t hang, du thu, giao nhim vii cho các ca 
quan, dan vi gtn vói ch.t krcmg, hiu qua san phm cong vic; thirc hin tit 
kim trit d chi thiRmg xuyên d dành ngun 1irc chi cho du tu phát trin, 
h trci khc phiic hu qua thiên tai, bão lü và phông chng djch bnh Covid-
19 và các nhiêm v dot xu,t, cp bach phát sinh khác. 

Trong du tu phát trin uu tiên b trI kinh phi thirc hin thu hut, khuyn 
khIch du tu; dy nhanh tin d giái ngân vn du tu cOng, bão dam hoàn 
thành 100% k hoach vn duçic giao näm 2022; thirc hin quàn 1 giá theo ca 
ch thj trithng, dam báo cong khai, minh bach;  thçrc hin chat chë cOng tác 
thm djnh xác djnh giá tài san, dt diai và thu tic thanh 1' tài san các d? an 
cüa thành ph dam bâo nhanh chóng, dung quy djnh... 

Tip tiic duy trI tang trithng tin dicing k& hcip vói nâng cao cht lugng tin 
diing, bão dam n djnh, an toan, bn vüng; tao  diu kin thun igi cho các 
doanh nghip, hçip tác xã chju ánh huàng tiêu circ cüa djch bnh Covid-19 
duçic tip cn ngun vn vay mói vâi lãi sut hçip 1 d duy trI, phiic hi và 
phát trin san xut kinh doanh. 

3.1.5. Tang cwô'ng cong tác quy hogch, quán ly' quy hogch, quán ly' xây 
dicng, quán ly' ddt dai, quan ly' do thj, quán ly' và szc dyng tilt kim, hiu qua 
tài nguyen khoáng san gn vó'i báo v môi triiàng, chi d5ng phdng, chng 
thiên tai, ingphó vói biê'n ddi khI hu 

Trin. khai thirc hin t& quy hoach  chung thành pM Yen Bái va vüng 
phii cn dn näm 2040, tm nhIn dn narn 2060 và các quy hoach phân khu, 

Trong do tp trung cOc qu dat: Qu dt dan cu t 6, phuthng Yen Ninh (giai do?n 2); Qudt 
dan cu thôn Lrnmg Thinh, xã Tan Thinh; Qu dat dan cu to 9, phi.thng Dông Tarn; Qu dat dan cu to 5, 
phuOiig Yen Ninh; Qu' dat dan cu DOng TiOn, phuOng Narn Cu'O'ng; Qu dat dan Cu' to 4, to 5, phuOng 
YOn Ninh; Qu dat true I, xã Au Lâu... 
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quy hoch chi tit dã dtiçic phé duyt; nâng cao trách nhim cüa các cp üy, 
chInh quyn di vói cong tác quán 1 quy hoach,  xir 1 nghiêm các trung 
hçip vi phtm, kiên quyt không d phá vc quy hotch, nht là quy hoach phát 
trin các khu do thj mói; quy hoich chi tit khu trung tam km5; hoàn thành 
vic diêu chinh, bô sung quy hoch các xã, phung (Nam Cwôi-ig, Tuy L5c, 
Minh Báo, Au Láu,). Tp trung du tu, trin khai thijc hin dam bão thành pM 
Yen Bái trâ thành do thj loai II trong näm 2022; D an xây dirng 03 xã Tan 
Thjnh, Gici Phiên, Van Phii tth thành phumg; D an quy hoach,  phát trin h 
tMng cay xanh dO thj thành pM Yen Bái dn näm 2030; Chumg trInh phát 
trin do thj thành pM Yen Bái giai doin 2021 - 2030. 

Trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt cña Ban Chp hành Dáng b) 
thành phô khóa XX ye bào v môi tnrông, nâng cao näng lijc chü dng 1mg 
phó v&i bin dM khI Mu, phiic vi tang tnrng xanh, bn vüng thành pM Yen 
Bái giai doan  2021 - 2025; D an nâng cao näng lirc quân 1 nhà nithc v dAt 
diai trên dja bàn thành pM Yen Bái giai doan  2021 - 2025; Chucmg trInh hành 
dIng thirc hin Nghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 cüa Tinh üy v tang 
cixYng näng 1irc lãnh d.o cüa Dáng trong cOng tác quãn l tài nguyen dAt dai, 
nuàc, khoáng san trén dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2021 - 2025. Tang 
cu&ng cOng tác quãn l nhà nuc v dAt dai, tài nguyen, môi truô'ng, xây dmg, 
dánh d dAt, 4n chuyn dAt; kim soát cht chë vic chuyn dAt r1mg, dAt lüa 
sang dAt ; tip tic chi do T M trg giái quyt các thu tiic hành chInh v dAt 
dai thành pM hoat dng hiu qua, tháo gä nhüng tn tai  trong cong tác cp 
giy chlrng nhn quyn sir dicing dAt cho nguii dan; t chlrc thanh tra, kim tra, 
xir 1 nghiêm các triiông hçip vi pham, dc bia là các triRmg hçTp vi phim quy 
hoach, xây dirng, các c s san xut, ch bin tác dng xu dn môi tru&ng, 0 
nhim ngun ninc; giài quyt dIrt dim các cci s gay ô nhim mOi truông, 
ph.n dAu ht näm 2022 xü 1 100% cci si gay o nhim mOi tru&ng nghiêm 
tr9ng (nu co) và kiên quyt khOng d phát sinh cci sâ gay ô nhim mOi tnirng 
nghiêm tr9ng mOi. Dng thai kiên quyt xIr 1 nghiêm các t chlrc, cá nhân 
thiu trách nhim, buông lông quán l, hoc tip tay cho sai pham. 

Tang crnTmg pMi hçip vci các s, ngành trong giài phóng mt bang, Mi 
thu&ng, M trçi, tái dljnh cii khi thu Mi dAt d thirc hin các cong trInh, dir an 

tu cüa tinh trén dja bàn và các cOng trInh, dii an do thành pM lam chü dAu 
tii dam bâo tin do trin khai các cOng trInh, dir an elm tinh, thành pM và elm 
nhà dAu lii. Rà soát, d xut kiên quyt thu M giy phép di vói cac mô 
khoáng san không chp hành nghiêrn theo quy djnh cña pháp 1ut; kim tra, 
dánh giá vic sIr diing ti& kim, hiu qua tài nguyen, hiu qua cüa các dir an 
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khai thác khoáng san. Giài quyt dirt dim nhUng tn tai,  vithng mc tai  các dir 
an phát trin qu51 dt thirc hin trong giai don 2016-2020 frong qufl 1/2022. 

Thirc hin ding b các giãi pháp d thIch irng vâi bin dM khI hu; nâng 
cao näng lirc, cht lixcing di,r báo, cãnh báo, phông chng và khc phiic hu 
qua thiên tai, mua lü, sat  1 dt trên dja bàn; trin khai thirc hin Phrnmg an 
b trI, n djnh dan cu cho 14 h3 có nguy co cao vt sqt ló' bô song Hang. 

3.1.6. Tang cwô'ng thu ht du tu', phát trie2n mgnh các thành phdn kinh 
t nhat là kinh 11 tu' nhán ti-a thành dóng ly'c quan trQng thzc ddy phát ti-len 
kinh tl - xã hç51 nhanh, bn vtng 

Tip tijc quan tam lam t& cong tác mi gçi thu hut du tix, ph& hçp vói 
VietinBank Yôn Bái chun bj t chIrc thành cong hi nghj xüc, giOi thiu du 
tix vao dja bàn thành ph và các dja phixcmg lan can. Tp trung trin khai thirc 
hin chInh sách iru dãi, h trg du tix, phát trin các thành phn kinh t giai 
doan 202 1-2025 cüa tinh trên dja bàn thành phé4. Tang cuô'ng h trç doanh 
nghip dôi mói cong ngh, irng diing khoa h9c, cOng ngh tiên tiên vào san 
xut kinh doanh và thirc hin chuyn &M s& Khuyn khIch sang tao,  khâi 
nghip trong cong dng doanh nghip. Thirc hin thuàng xuyên, lien tçic, 
hiu qua K hoach  "Ngày cucfi tun cling dan và doanh nghip", thuô'ng 
xuyên di thoai vOi doanh nghip d nm bt và tháo gO' khó khän, tao  diu 
kin thun 1i cho thu hut du tu, phát trin doanh nghip. Phn du nãm 
2022 thu hut duc It nht 02-03 doanh nghip ngoài tinh dAu tix vào dja bàn; 
trong näm 2022, thành 41p 120 doanh nghiçp; 05 h9p tác xü và 30 tii h9p 
tác, trong do dc bit chü tr9ng nâng cao hiu qua hot dng cüa các hçip tác 
x và t hop tác dã dizçc thành lap. 

3.2. Nâng cao chtt lu'çrng, hiu qua link vyc van hóa - xã hi, phát 
triii, con ngwô'i Yen Bái "than thin, nkân ái, doàn kit, sang 4i0, hi 
nhlp", nâng cao ckisô hqnh phác cho nhân dan 

3.2.1. Tiê'p tuc rà soát, sp xe'p quy mô mQng lu'ó'i tru'àng, l&p hoc; náng 
cao chcit hrcxng giáo dyc toàn diên; nhân r5ng niô hlnh "trirông hQc hqnh 
phic" trên dja bàn thành M 

Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt chuyén d cña Tinh 
üy, Thành üy và các d an cña Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan tinh, liJy 
ban nhân dan thành ph6 v mOt  s giâi pháp nâng cao ch.t luçing giáo diic và 

4 Nghj quyt s 05/20211NQ-HDND cña HDND tinh quy djnh rnt s chInh sách uu däi, h6 trçi du 
tix trén dja bàn tinh; Nghi quyét so 06/2021/NQ-HDND cña HDND tinh ye mt so chInh sách ho trçi phát 
triên kinh to tp thO giai do?n 2021-2025; Nghj quyOt so 09/2020/NQ-HDNI) cCa HDND tinhquy dnh 
chInh sách ho trçl doanh nghip nhó và vira trOn dja bàn tinh giai doan 2020-2025; Dê an phát triOn kinh tO 
tp thO giai doin 2021-2025... 
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dào tto trên dja bàn thành ph Yen Bái giai doan 2021-2O25. Quan tam nâng 
cao ch.t luqng giáo diic toàn din và giáo diiic müi nh9n; trin khai thirc hin 
hiu qua D an xây dirng các trung: Tiu h9c Nguyn Thai H9c, THCS Lé 
Hng Phong, Tiu hçc Kim Dng, Mm non Bong Sen, THCS Yen Thjnh dtt 
truô'ng trçng dim v cht 1uçng, lam nông cot dé nhân rng. Day manh  xã 
hi hóa giáo diic mm non, giáo diic pM thông nhüng noi có diu kin. 
Lam t& Cong tác phân 1ung h9c sinh sau tt nghip trung hc Co sâ và trung 
h9c pM thOng, dam bão hoàn thành chi tiêu hc sinh t& nghip trung h9c Co 

s& và hQc sinh tt nghip trung h9c pM thông vào h9c ngh tai  the Co S giáo 
di;ic ngh nghip theo k hoach  tinh giao. Lng ghép, M trI ngun 1irc du tu 
xây dimg co sO 4t cht, cong nhn trithng Mtm non Yen Ninh dtt chun 
quc gia (luy k dn ht näm toàn thành pM có 40 trithng dat  chu.n quc 
gia). Trin khai mô hmnh "Trw&ng hQc hqnhphzc" tgi 100% các trwô'ngmdm 
non, tiu hQc, THCS, THPT cong 42p trên dja bàn, phn du trong näm có 07 
truông dtt tiêu chI "Tru&ng h9c hanh  phüc", nâng thng s trmmg hanh  phuic 
trên dja bàn len 10 tnrô'ng, dat  25% tng s trix&ng mm non, pM thông cong 
1p trên dja bàn thành pM. 

3.2.2. Thc hin dng b5 các giài pháp náng cao chit hrcrng cong tác 
báo vç, chàm soc sic khOe nhân dan 

Triên khai thirc hin có hiu qua Nghj quyêt cüa Tinh üy ye nâng cao 
ch.t luçmg bào v và chäm soc süc khOe nhân dan giai doan  202 1-2025, dijnh 
huâng dn näm 2030; D an "Nâng cao nãng hrc khám, chüa bnh và dy 
mnh tir chà tài chInh trong các co s& y t cong 1p trên dja bàn tinh Yen Bái 
giai doan 2021-2025" dam bâo cht luçing, hiu qua. Näm 2022 tip tijc duy 
trI 15/15 xã, phumg dt tiêu chI quc gia v y t; t 1 bao phü bâo him y t 
dit 96,5%; t l tré em duói 1 tui duçxc tiêm chüng dy dü các loai  väc xin 
dzt 99,5%. 

Nang cao cht luçmg, hiu qua y t di,r phOng; dy manh  phát trin các 
dch vit y t có ch.t lugng cao trong và ngoài cong lap, nâng cao cht lugng 
djch vi,i y t theo nhu cu xã hi, huóng tii t 1 hài lông cüa ngithi bnh dat 
trên 90%. Dy manh  co ch ttr chü trong các Co sO khám chcra bnh, gn vói 
nâng cao cht lugng djch vu khám chfra bnh cho Nhân dan; tiê'p tyc thy'c 

D an phát trin truOng Trung hQc ph thông chuyCn Nguyn Tt Thành tinh YOn Bái giai don 
2021-2025; Dê an Phát trin giáo die mm non tinh Yôn Bái giai doan2021-2025; D an triên khai 
Chirong trInh giáo dic ph thông 2018 và xây dirng tnrOng dt chuân quôc gia tinh YOn Bái giai doan 
2021-2025; Chucrng trInh hành dng so 17 - K}1/TU ngày 17/6/2021 cCa Thânh üy Yen Bái thixc hin 
Nghj quyt so 22-NQ/TU, ngãy 20/01/2021 cCa Tinh u' ye mt so nhim vi, giái pháp nâng cao chat 
luqng giáo dic và dao t?o  giai don 2021-2025. 

Tnrng Mãm non Bong Sen, Mâm non Yen Thjnh, Mâm non San Ca, Tiêu h9c Nguyen Thai 
H9c, TH Hang Thai, THCS YOn Thjnh, THCS LO Hông Phong. 
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hin 4r chñ 100% chi thu'&ng xuyên di vó'i Trung tam te thành phó'; thI 
dim thirc hin mô hInh bnh vin thông minh, áp diing cong ngh thông tin, 
may móc thit bj hin diai  tr quân 1 bnh vin, giám djnh bào him y 
bnh an din tir tOi chun dioán, xét nghim, khám, chüa bnh tü xa... Tip 
tiic thirc hin luân chuyn hai chiu can b y t cüa Trung tam y t tuyn 
huyn và tram y t xã, phung. 

3.2.3. Chám lo thi!c hin tót cong tác an sinh xâ h5i, các cM d, chInh 
sách di vói ngzthi có cOng. các ddi tung báo trçr xã h5i và ngirài lao dng 
hi mdt viec lam, giám thu nhp do ánh hu'ói'zg cia djch bnh Govid-19, thrc 
hin myc tiêu giám nghèo nhanh, bn vthig 

Trin khai thirc hin Chuong trInh hành dng s 15-CTr/TU ngày 
18/6/2021 cüa Thành Uy Yen Bái thirc hin Nghj quyt s 21-NQ/TU, ngày 
20/01/2021 cüa Tinh v phát trin ngun nhân 1irc tinh Yen Bái giai doan 
2021-2025; D an phát trin ngun nhân 1?c  cht 1uçmg cao thành ph Yen 
Bái giai doan  2021 - 2025; quan tam d.y dü quyn và igi Ich cüa nguôi lao 
dng và Nhân dan, phn du näm 2022 có 19% di tuçmg thuc din tham gia 
bão him tir nguyen; 11% tham gia bão him tht nghip và 96,5% dan so 

tham gia bâo him y t; có giài pháp h trçi ngiRii dan thuc các h9 nghèo, cn 
nghèo duy trI tham gia bão him y t. Chãm lo nâng cao di sng 4t cht và 
tinh thin cho nhân dan, nht là khu vcc nông thôn. 

Phi hcip, h trçi doanh nghip vi'ra dam báo cong tác phông, chng 
djch Covid-19, vira duy trI, phát trin các hoat  dng san xut kinh doanh, 
tao them nhiu vic lam và thu nhp n dijnh cho nguôi lao dng. Co giâi 
pháp h trçc ngrnii lao dng bj m.t vic do ành hu&ng cña djch bnh Covid-
19 dã v dja phucmg tip tc tth lai  ncci lam vic cü khi djch bnh dugc kim 
soát an toàn, dng thai quan tam h trg dào tao  ngh,  tao  vic lam mth cho so 

cong nhân khOng có nhu cu tth lai  ncii lam vic cü; phn du tao  vic lam 
mâi cho 3.400 lao dng; chuyn djch 320 lao dng nông nghip sang phi 
nông nghip; t l lao dng qua dào tao dat 84,2%, trong do t' 1 lao dng 
qua dào tao  có van bang chüng chi dat  65%. 

Ban hành va trin khai t1c hin hiu qua, cht hrgng K hoach  cüa Ban 
Thumg vi,T Thành üy v giàm nghèo nhanh và bn vCmg näm 2022; dng thai 
tip tiic trin khai hiu qua D an h trg h ngheo có hoàn cành dc bit khó 
khän không có khá nàng thoát nghèo trên dja bàn thành ph giai doan  2021 - 
2025; tip tiic huy dng cã h thng chInh trj, các doanh nghip, thành phân 
kinh t, can b, dàng viên và nhân dan, nht là khoi dy khát vng, )T  chí tir 
lirc vuon len thoát nghèo nhm thirc hin hiu qua rniic tiêu giãm nghèo ben 

vüng theo chun nghèo mói; phn d4u giâm 93 h nghèo, t l giârn nghèo 
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giàm con 0,88% (tuorng ducmg müc giàm 0,3%); CG bàn hoàn thành vic xóa 
nhà tam  cho h nghèo trong näm 2022. 

3.2.4. GIn giü phát huy giá trj, ban sac van hóa và xây dy'ng con ngw&i 
Yen Bái "than thin, nhán ái, doàn kit, sang tgo, h5i nhp "; phát huy quyn 
lam chü cia nhân dan và thc manh khi dgi doàn kit toàn dan tç3c 

Co giãi pháp kt ni cong ding, to chi'rc các hoat dIng van hóa, 1 hi, 
ngh thu.t, th diic th thao phü hçip vth d.c trirng cüa tirng loai  hInh vAn 
hóa, ngh thu.t và tInh hInh djch bnh Covid-19. Trin khai hiu qua K 
hoach cüa Thành üy v thirc hin K hotch cña cüa Ban Thu?mg vçi Tinh üy 
v xây dirng con ngui Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn két, sang tgo, hç5i 
nhçip"; Nghj quyt s 21-NQ/TU, ngày 22/01/202 1 Nghj quyt Hi nghj 1n 
thCr nAm, Ban chp hành Dáng b thành ph Yen Bái khóa XX v xây drng, 
phát trin vAn hóa, con ngu?i thành pM Yen Bái "VAn minh, than thin, doàn 
kt, sang tao,  hi nhp", giai doan  2021-2025; D.y manh  xây dimg môi 
tru0ng và di sang vAn hóa lành manh  gn vói phong trào "Toàn dan doàn 
kit xây dung dài sing van hóa", cuc 4n dng "Toàn dan doàn kit xay 
drng nóng thón mái, do thi van minh ". Tip tiic uu tiên dành ngun lirc du 
tu công, dt diai, xã hi hóa trong dan d phát trin nhanh, drng b các thit 
ch vAn hóa c s, nht là h tMng nhà vAn hóa, san chai, bãi tsp. 

Trin khai thirc hin hiu qua D an di mâi và nâng cao hiu qua Cong 
tác .tuyên truyn trên dja bàn thành ph giai don 2021 - 2025. D.y manh 
cong tác thông tin, tuyên truyn, phát huy quyn lam chü cüa nhân dan, tao  sir 
dng thun cao trong xã hi; tAng cumg cñng c& phát huy sirc manh  kMi diai 
doàn kt dan tc, t?o  thành sue manh  tng hçcp cüa cà h tMng chInh trj, cong 
diông doanh nghip và nhân dan ding chung si'rc, dng lông thirc hin hiu qua 
các nhim vi phát trin kinh t - xA hi, bào dam quc phOng an ninh, xây 
drng Dãng và h tMng chInh trj trong sach,  virng  manh. 

3.2.5. Thyc hin dcng b5 các giái pháp nâng cao chi sO' hqnh phic cho 
nhan dan. Xây dirng k hoch, trin khai thirc hin hiu qua các nhim vii, giài 
pháp nâng cao chi s hanh  phüc cho nhân dan; nâng cao cht luçTng cung cap 
djch vii cOng, djch v1,i cOng Ich, câi thin và nâng cao cht luçmg môi trueing 
sng cho nhân dan; phát dng phong trào thi dua xây dirng, nhân rng các mô 
hlnh: "Tru'Ong hQc hqnh phzc", "Lop hQc hqnh phic", "Gia dmnh hanh 
phzc " "Khu dan cu hqnh phic ", "thOn, td dan phd hgnh phic ", "xä, phwO'ng 
hgnh phñc ", "thành phd hqnh phic" huóng tói miic tiêu xây dirng "Tinh hqnh 
phic" phn du nAm 2022 clii s h.nh phic cüa nguii dan dat  70%. 
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3.3. Thyc h&n  t6t cong tdc quãn 1j5 nhà rnthc v ton giáo, quan tam 

dam bdo quyên ty' do tin ngwông, ton giáo cüa ngw?ii dan 

Triên khai hiu qua Chi thj s 05-CT/TU, ngày 26/4/202 1 cña Thành üy 
Yen Bái v thirc hin Chi thj s 09-CT/TU, ngày 31/3/2021 cüa Ban Thumg 
viii Tinh üy khóa XIX v tang cung sir lãnh dio cüa Dãng di vói cong tác 
tin nguOng, ton giáo trên dja bàn tinh Yen Bái trong tInh hInh mâi. Chü dng 
du tranh, ngän ch.n các hành vi igi ding tin ngung, ton giáo d hott &ng 
trái pháp 1ut, chia rë nhân dan, nhüng hoat dng phá hoi khi dai  doàn kt 
toàn dan tc, gay ri, xâm pham an ninh quéc gia. TIch circ 4n dng, tp 
hçip các t chirc ton giáo, chirc sac, tin d doàn kt, sng t& d?ii dçp diao", 
tham gia phát trin kinh t, chàm lo an sinh, phüc igi xã hi, bão dam quc 
phông, an ninh. Näm 2022, 100% các xa, phu?ing trin khai xây dirng mô 
hInh "Dan vn khéo" trong vüng dIng bào có dlao;  100% các xã, phumg phát 
dng thi dua "sng tt d?ri dçp diao"  trong các t chirc ton giáo; có trên 75% 
h gia dình tin d ton giáo dt gia dInh van hóa. 

3.4. Cáng c6 quJcphbng - an ninh; gifr vfrng an ninh chInh trj, trIt ty' 
an bàn xã hi; nâng cao chIt 1u'ing, hiu qua cong tác ni chin/i; d4y 
mznhphàng, ching tham nhüng, lângp/i4 tiêu eye 

A A A A 9 A A 3.4.1. Ban Ghi huy Quan sy' thanhpho: Thiic hiçn Chien hrgc bao vç To 
qu& trong tInh hInh mói; phát huy tinh than yêu nixó!c,  si'rc mnh toàn dan 
trong bão v, xây dirng dt nithc. Trin khai thirc hin có hiu qua nhim vii 
quân sij - quc phông; xây dirng th trn quc phông toàn dan gn vOi th 
trn an ninh nhân dan vüng chàc, sn sang chiên dâu cao; duy tn nghiêm ché 
d trirc sn sang chin diu, áng phó thiên tai, tim kim cüu ntn. Thirc hin 
t& cOng tác dng viên quân dci; hoàn thành tuyn quân näm 2022 dam bao 
s luçmg, chat lixgng theo quy djnh; t chirc giáo dic, bi duo'ng kin thüc 
quc phông - an ninh, hun luyn 1irc lugng thu&ng trijc và dan quail tir v 
dat cht lugng, hiu qua. T churc din tp chin du phông thñ xA Tuy LOc, 
phuô'ng Minh Tan, Nguyn Phüc, Hong Ha; din tp ing phó bão 1ijt, tim 
kiêm ci'ru nan xã Van Phñ theo ké hoach. 

3.4.2. Cong an thành pM: Trin khai thirc hin hiu qua Dê an tang 
ci.thng giü gin an ninh, trt tir giai don 202 1-2025, báo dam cuOc séng bInh 
yen cho nhân dan; dy mtnh các bin pháp báo darn an ninh chInh trj - trit ti,r 
an toàn xã hi, khOng d phát sinh các yu t phñc tap,  hInh thành dim nóng 
v an ninh trt ttr; giü vüng n djnh v an ninh chInh trj ni b, an ninh kinh 
t, an ninh van hóa, tu tuO'ng, an ninh rnng,... irng phó hiu qua vói các 
thách thilic an ninh phi truyn thng, nht là djch bnh Covid-19; báo v an 
toàn các mile tiêu trong yu, các sir kin, hoat ding chInh trj ion dign ra trOn 
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dja bàn. Quãn 1 chtt chë hoat dng xut nhp cãnh. D.y mtnh phông ngi'ra, 
du tranh ngän chn có hiu qua các loai tOi  phm. Tang cu?ing tuyén truyn 
nhm nâng cao thirc cüa ngrnii dan trong dam báo trt tij, an toãn giao 
thông, phn du kéo giám tai ntn giao thông cá 3 tiêu chI. 

3.4.3. Thirc hin hiu qua Chuong trInh hành ctng s 14-CTr/TU, ngày 
16/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái thirc hin Chi thj s 07-CT/TU ngày 
25/3/202 1 cUa Tinh üy, v tang cu&ng si,r lãnh do cüa Dáng dM vâi cong tác 
phông, chng tham nhüng, giai doan 2021 - 2025; Chi thj s 06- CT/TU ngày 
26/4/202 1 cüa Thành üy Yen Bái v tang ciRmg si lãnh dto cüa Dáng di 
vâi cong tác phông, chng tham nhüng, giai dotn 2021 - 2025. Kiên quyt, 
kiên trI du tranh phOng, chng tham nhUng, tiêu c11c; xir 1 nghiêm các t 
chüc, cá nhân vi phm; chü dng phát hin, xir 1 nghiêm các hành vi, viii 
vic tham nhUng, tiêu circ. Th%rc hin nghiêm tue các quy djnh v thirc hành 
tit kim, chng lang phi; 4n ding, nâng cao ' thure thijc hành tit kim, 
chông lang phi cña can b, dãng viên, nhân dan. Thirc hin tot vic rà soát 
các euc thanh tra kinh t - xã hi, trin khai dng b, hiu qua Lut Phông, 
chéng tham nhung, Luat  Thixc hành tit kim, chng lang phi và quy djnh ké 
khai, kim soát ké khai tài san, thu nhp. 

Tip tic thire hin Chin 1uçc câi cách tiz pháp trong giai dotn tip theo; 
Thijc hin tt K hoach hành dng s 72-KHITU, ngày 26/6/202 1 cüa Thành 
üy Yen Bái v thirc hin Chi thj s 13-CT/TU, ngày 20/5/202 1 cüa BTV Tinh 
u, v tip tiic dy minh và nâng cao cht luçmg cong tác cài cách tis pháp 
trén dja bàn tinh Yen Bái, giai doan 2021 - 2025; K hoach  hành dng s 69-
KHITU ngày 21/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v thirc hin Chi thj s 08-
CT/TU, ngày 25/3/202 1 cüa Ban Ththng vii Tinh üy khóa XIX v tang ci.thng 
sir lãnh do, chi dto trong Cong tác thi hành an hInh sir tti cong dng; K 
hoach hành dng s 73-KHITU, ngày 27/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v 
thuc hin Chi thj s 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 cüa Ban Thuông vi Tinh üy 
v tang cu&ng sir lãnh dio cüa Dàng di vói cong tác tuyên truyn, ph bin 
giáo diic pháp 1u.t, nâng cao thüc chp hành pháp lust cho can b, nhân dan; 
tang cumg sir lãnh do cüa Dáng di vói các c quan bào v pháp 1u.t trong 
cong tác diu tra, xü 1 các vi an, vi vic dam bão khOng d xáy ra oan sai, bO 
l9t ti pham trong hot ding ti tiing. 

Chi do thirc hin hiu qua Chi thj sé 07-CT/TU, ngày 02/6/202 1 cña Ban 
Thumg vii Thành ñy v tang cuông sir lãnh dao  ciia Dáng d6i vâi di vó'i 
cong tác thanh tra; K hoach  s 70 - KHITU ngày 25/6/202 1 cüa Thành üy 
Yen Bái thirc hin Chi thj s 11-CT/TU ngày 25/3/2021 cña Tinh üy, v tang 
cung s11 iãnh dao  cüa Dãng déi vói cong tác thanh tra. Thrc hin nghiêm tuc, 
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chit 1ung, hiêu qua, dung quy dljnh trong cong tác thanh tra, kim tra theo k 
hoach hoc dot xut khi Co vii viêc phát sinh; tang cithng theo dOi, kim tra, 
don d& vic thçrc hin kt 1un thanh tra. Nâng cao cht kr9'ng cOng tác tiêp 
cong dan, giãi quyt dm thu khiu nii, t cáo; gn cOng tác tip dan vOi giái 
quyt khiu nai,  t cáo thu&ng xuyên, kjp thM ngay tir c sO', khOng d tInh 
trtng khiu kin vuçit cp, kéo dài, gay bt'rc xic trong nhân dan. 

4. Tang ctrô'ng xây diyng Bang và h thng chInh tn tht siy trong 
sich, vfrng mnh, hott d)ng hiu lire, hiu qua 

4.1. Tiêp 4w thrc hin có hiu qua Kêt luin so 21-KL/TW ngày 
2 5/1 0/2021 cüa H5i nghj Trung u'oilg 4 khóa XIII và Kit luin siJ 01-
KL/TWngày 18/5/2021 cüa Bô ChInh frj 

Quán trit, trin khai các chuong trinh, k hoach hành dng cüa Tinh üy, 
Ban ThuO'ng v1.i Tinh üy, Thành üy thirc hin các nghj quyt, chi thj cüa 
Trung llmig v xây dirng, chinh dn Dáng và h tMng chInh trj, h9c t.p và 
lam theo tu tuO'ng, dao  dire, phong cách H ChI Minh; các quy dijnh v trách 
nhiêm nêu guong cüa can b, dáng viên, thirc hin van hóa, dao  dirc trong 
Dáng và h thng chInh trj nhm tao  si.i chuyn bin tIch circ, rö net v tác 
phong, 1 1i lam vic, nang cao thirc trách nhim cña can b, dáng viên 
trong th?e hin chCrc trách, nhim vi,i duçc giao. Chi dao  thirc hin nghiêm 
tire vic xây dirng k hoach khc phiic khuyt dim sau kim dim, dánh giá, 
xp loai t chirc dãng, dáng viên, tap th lãnh dao,  quãn 1 các cp näm 2021. 
Tip tiic  trin khai thc hin các cuc thi trirc tuyn, cuc 4n dng sang tác, 
quãng bá các tác phm van h9c, ngh thut, báo chI v chir d h9c tp Va lam 
theo tu tuâng, dao  dire, phong cách H ChI Minh giai doan  2021-2025 gän 
vâi hu&ng 1mg giai báo chi v cong tác xây dimng Dãng - Giãi Bira lim yang. 
Duy trI, nhân rng các mO hInh, din hInh tiên tin h9c tp và lam theo tu 
tu&ng, dao  dire, phong cách H ChI Minh, tao  phong trào thi dua manh me 
trong h9c tp và lam theo tu tuO'ng, dao  dire, phong each cira Bác. 

4.2. Tang cw?ing cOng tác tuyên truyn, giáo dic chInh frj 1w twöng dôi 
vói can b5, thing viên và nhân dan, 4w sr thuing nhEt cao trong Bang và sy' 
thing thumn trong xã h3i 

Trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt s 1 5-NQ/TU, ngày 
22/01/2021 cira Ban Chp hành Bang b thành ph Yen Bái khóa XX ye Dôi 
m6i, nâng cao cht luvng  h9c tap, quán trit, trin khai thirc hin các nghj 
quyt cira Bang, giai doan  2021 - 2025; K hoach sé 68- K}JITU ngày 
21/6/2021 cira Thành iry Yen Bái thxc hin Chi thj s 06-CT/TU, ngày 
24/3/2021 cira BTV Tinh u' .v tip tiic di mói, nãng cao chat lucng, hiu 
qua cong tác tuyOn truyn rning, hoat  dung báo cáo viên cira các cp iry 
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trong tInh hInh mói; K hoach s 71- KHITU ngày 25/6/2021 cüa Thành üy 
Yen Bái th?c hin D an s 03-DA/TU, ngày 27/4/2021 cUa Ban Thu?mg vii 
Tinh üy, v nâng cao chit luqng, hiu qua cong tác tuyên truyn, giáo diic 
bão v nn tang tu tithng cüa Bang; du tranh, phãn bác các quan dim sai 
trái, thu djch, giai don 2021 - 2025. 

Trin khai kjp thôi các nghj quyt, chi thj và so kt, tng kt, tuyên 
truyn, ph bin, quán trit theo hucng dn cña Tinh üy; so kt các nghj 
quyt chuyên d cüa Bang b) thành ph khóa XX dam bâo chtt luçrng, thi 
gia quy djnh. Tp trung tuyên truyn, ph bin, quán trit thirc hin hiu qua, 
kjp thi các nghj quyt, chi thj, kt 1un cña Trung ucrng và cüa tinh. Tang 
cuàng nrn bt tInh hInh, thirc hin t& cong tác thông tin, tuyên truyn, djnh 
hu&ng fir tuâng, du lun xã h)i, t&o sir tin tuOng, phn khOi, dng thun cao 
trong can bO,  dàng viên và các tng lop nhân dan; bâo v vt:tng chic nn tang 
tii tuO'ng cüa Bang, kiên quyt du tranh, phán bác các quan dim sai trái, 
xuyên tc cüa các th 1irc thu djch chng phá Bang và Nhà nuOc, nht là trén 
không gian mtng. 

T chirc 03 cuc thi trirc tuyn tim hiu v: Ljch sfr Bang b thành ph 
nhân djp k nim 77 näm thành 1p Bang b thành pM (07/5/1945 - 
07/5/2022); v kin thi'rc pháp lut; v xây dirng thành pM "xanh, hài hôa, 
bàn s.c, hnh phüc"; 01 cuc thi vit "tim hiu v fir tix&ng, dao  d(rc, phong 
cách H ChI Minh". 

4.3. Thrc hin hiu qua các nhim vi cong tác to chá'c xây dmg Bang 

Tp trung thirc hin hiu qua Chuong trInh hành dng s 21- CTr/TU 
ngày 21/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái thirc hin Nghj quyt s 37-NQ/TU, 
ngày 20/4/202 1 cüa Tinh uT, v nâng cao näng lirc lãnh do và sire chin du 
cüa cp ui, t chirc dâng, tr9ng tam là cap u Co SO và cap trén trrc tiêp co sO 
giai doan  2021-2025, dljnh huOng dn näm 2030; Nghj quyt s 16-NQ/TU, 
ngày 22/01/2021 cüa Ban chp hành Bang b thành pM khóa XX ye nâng 
cao cht luGng di ngfl can b, cong chiirc, viên chirc h tMng chInh trj thành 
pM, giai dotn 2021 - 2025; Nghj quyt s 17-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cña 
Ban ch.p hành Bang b thành pM khóa XX v phát huy vai trô cüa di ngü 
ngithi hott dng không chuyên trách 0 thôn, t dan phé trong tham gia phát 
trin kinh t - xä hi, gitt gIn an ninh, trt tir xây dirng h tMng chinh trj 0 co 
sO, giai don 2021 - 2025; Nghj quyt s6 18-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj 
quyt cña Ban chp hành Bang b thành pM Yen Bái khóa XX v nâng cao 
chit 1ung sinh ho?t chi b; tang cuOng näng lirc lãnh do sire chin du cUa 
t chIrc dãng và dáng viên, giai doan 2021-2025; Quy djnh v vic xây dirng 
chi bô kiu mu; k hoach diào tao, Mi duo'ng can b tré nãm 2021. Tiêp tçic 
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lam tot cOng tác quy hoach,  dào  tao,  sp xp, kin toàn, luân chuyên, diéu 
dng, b trI sir diing can b trong h thng chInh trj theo phân cp gn vci k 
hoach luân chuyên can b. 

Dy manh  cOng tác phát trin dâng viên gn vói xây drng, cüng c M 
chirc co' sâ dãng, phn du toàn Pang b k& ntp 147 dáng viên mii ith len, 
s th chirc co' sâ dáng hoàn thành t& nhim vu dat frên 90%, s can bO,  dãng 
viên th%rc hin t6t trách nhim nôu gucing hang nãm dt trên 50%, s can b 
lãnh ctao trong h thng chInh trj thirc hin t& trách nhim nêu guong dat 
trên 70%. Lath do t chirc thành cOng dai hOi chi b trirc thuc dãng üy co' 
sO nhim ki 2022 - 2025. Tip tic trin khai các k hoach, chucing trInh thic 
hin Nghj quyt s 1 8-NQ/TW và Nghj quyt s 1 9-NQ/TW cüa Ban Chp 
hành Trung uang khóa XII theo chuong trInh näm 2022. 

4.4. Nâng cao chit 1w9'ng, h4u qua cong tdc kim Era, giám sat, thi 
hànhkj lult dáng theo chu'o'ng trInh, kl hoich nám 

Trin khai thijc hin hiu qua K hoach  s 96-KHITU ngày 23/11/202 1 
cüa Thành üy v thirc hin D an s 04-DA/TU, ngày 01/9/2021 cüa Ban 
ThiRing vii Tinh üy v nâng cao cht 1ung, hiu qua cOng tác kim tra, giám 
sat trong Pang b tinh Yen Bái giai don 2021-2025. Hoan thành toàn din 
Chucing trInh kim tra, giám sat nãm 2022 cüa Thành ñy và Uy ban Kim tra 
Thành üy; tang crning kim tra khi có du hiu vi pham di vói t chirc dàng, 
dáng viên. Chü dng phát hin, cành báo, ngän ngira các vi phm; dng thii, 
xü l nghiêm các t chirc, cá nhân có vi pham, bào dam cOng khai, minh 
bach, giü vng k cllo'ng, ki 1ut cüa Pang và pháp 1ut cüa Nhà nuóc, gop 
phn xây drng Pang b tinh ngày càng trong sach,  vttng  manh.  Kt hçip hiu 
qua cOng tác kim tra, giám sat cña Bang vói thanh tra, kim toán Nhà nixóc, 
hoat dng giám sat cüa các co' quan dan cü, Mt trn T qu6c, các th ch(rc 
chInh trj - xã hi và cüa nhân dan di vói hoat  dung cüa cp ñy, t chirc dáng, 
chInh quyên, can b, dâng vién các cap. 

4.5. Tang cu'ô'ng cong tác dan vin cáa h th6ng chInh tn, tao si 
chuyn bin manh  me trong nhn thi'rc, hành dng cña các c.p üy, chInh 
quyn, Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hOi  v cong the dan 
4n cüa Bang trong tInh hInh mói; phát huy dan chü xã hi chñ nghia, xây 
dimg khi dai  doàn kt toàn dan, thirc hin t& quan dirn "dan là gó'c" và 
phuang châm "dan biê't, dan bàn, dan lain, dan kim tra, dan giám sat, dan 
th hu'ó'ng" d tao  s dng thun cao trong qun chUng nhân dan, gop phn 
thirc hin hiu qua, thing igi các chinh sách, dr an, d an, chuo'ng trInh phát 
trin kinh t - xã hi, bào dam quc phông - an ninh trên dja bàn thành phé. 
Xây dung k hoach, trin khai thijc hin hiu qua hoat  dng "Ngày cui twin 
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cling dan và doanh nghip ". 

4.6. Tiê tic dEii mó'i n5i dung, phwong thá'c, nâng cao chit liqing, 
hiu qua hort d3ng cáa Mt trin  T quIJc và các tá chá'c chInh trj - xii h3i 
theo Chrning trInh hành ding s 22-CTr/TU, ngày 21/6/202 1 eüa Thành üy 
Yen Bái v th?c hin Nghj quyt s 40-NQ/TU, ngày 24/5/202 1 cüa Tinh üy 
v nâng cao cht 1uçng, hiu qua hoat drng cüa MTTQ và các doàn th chinh 
trj - x hi các cp tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025; phát dng các phong 
trào thi diva, tto không khI phn khâi trong nhân dan thi dua lao dng san 
xut, phát trin kinh t - xã hi, gop phn thc hin thtng li nhim vi chInh 
trj näm 2022 cüa Dáng b thành ph& Phát huy vai trô giám sat, phân bin xã 
hi, tham gia gop xây dirng Dãng, chinh quyn; phông, chéing tham nhüng, 
lang phi, tiêu circ, xây dirng Dãng và h tMng chinh trj trong sach,  vüng 
minh. Chi dao  t chirc thành cong Dai  hi  dai  biêu Doàn Thanh niên cong 
san H ChI Mirth thành ph Yen Bái khóa XX, nhim ki 2022 - 2027; Dai 
hi Hi Ciru chin binh thành ph Yen Bái, nhim kS'  2022 - 2027. 

(Co các bkuphdn cong chi tiêu và nhim vy trQng tam các ngành, linh 
virc chi tiét kern theo) 

III. TO CH1C THIXC HhiN 

1. Các cp üy, t chirc diãng chi dao  ph bin, quán trit sâu rng miic 
dich, yêu cu, phixcing châm cüa K hotch hành dng tâi toàn th can bO, 
dàng viên và nhân dan. Khn tnrong cir th hóa miic tiêu, yêu cu, nhim viii 
trong K hoach  hành d)ng cüa Thành üy thành chuang trInh, k hoach  phü 
hqp vói dja phucing, co quan, don vj mInh gn vói phân cOng nhim v11 cho 
M chüc, cá nhân chju trách nhim thirc hin theo thñ gian, 1 trInh cii th; 
dng thii xây dung kjch bàn diu hành chi tit, thithng xuyên diánh giá, diôn 
dc, dam bào yêu cu d ra; djnh ki hang tháng báo cáo kt qua thirc hin vói 
Thuting trirc, Ban Thuàng vii Thành ñy; hng qu báo cáo Ban Chap hành 
Dáng b thành ph theo ch d nhix sau: Các co quan, don vj, dja phucrng giri 
báo cáo tháng trithc ngày 20 hing thdng, giri báo cáo qu truó'c ngày 15 cüa 
tháng cui quj5 v Van phbng tp üy và hmnh quytn than/i ph d tng 
hçip chung, báo cáo Thuècng trirc, Ban Thurng vi Thành üy, Ban Chip hành 
Dáng b thành ph vào các phiên h9p, hi nghj thrning k du tháng. 

2. Giao Uy ban nhân dan thành ph chi do don dc, kim tra thumg 
xuyên vic thrc hin các rihim v1r các chi tiêu, nhirn vii trçng tarn phát trién 
kinh t - xã hi, quc phông, an ninh näm 2022 dam báo tin dO th?ii gian và 
cht hrcing, hiu qua. Tharn muu BO tiêu chI chm dirn kt qua thirc hin K 
hoich hành dng nay, báo cáo Thuô'ng trirc, Ban Thung vi Thành üy trong 
Quy 11112022. 
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3. Mt trn T qu&, các t chirc chInh trj - xã hOi  thành ph quán trit, 
xây dixng k hoach, huó'ng dn vic thirc hin K hoach hành ding nay trong 
h théng t chucc cüa mInh; tang cuông hoat dung giám sat cña doàn viên, hi 
viên và nhân dan trong qua trInh th'ijc hin, phn d.0 thc hin thing lcii các 
miic tiêu, nhim vii dê ra. 

4. Ban Tuyên giáo Thành üy chidao huâng dn dy manh  tuyên truyên, 
phô biên rng rãi, tao sii dng thi4n, dng 1irc và khI th trong can b, diãng 
viên cüa h thng chInh trj và nhãn dan, n lijc, chung sirc cñng cp üy, chInh 
quynth'çrc hin hiu qua Chung trInh hãnh dng thirc hin Nghj quy& XIX 
Bai hçi Bang b9 trnh, Ngh quyet XX Dai  hçn Bang b9 thanh pho va Ke hoach 
hành dng lãnh dao  thirc hin nhim vi chInh trj nám 2022 cüa Thãnh ñy. 

5. Các dng chI Thành üy vien, truâng các phông, ban, nganh, Mt tr.n 
T qu6c, doàn th thành pM, bI thu các chi, dáng b trirc thuc tWc  tip chi 

dao, chju trách nhim trithc Thành üy v tin d kt qua thijc hin các miic 
tiêu, nhim vi dixçic giao di vó'i linh virc, dja phucmg mInh phi,t trách theo 
K hoach hành dng nay. 

6. Van phông Cp üy va ChInh quyn thành pM giüp Thuèng trirc 
Thành üy theo dOi, n.m bt tInh hInh thirc hin và thng hgp báo cáo hng 
tháng và djnh k' theo quy djnh viii Thuông trirc, Ban ThiRing v1i, Ban Chp 
hành Bang b thành pM.!. 

Noi nhân:  
- Thr?mg trirc Tinh üy (báo cáo), 
- Van phông Tinhüy (báo cáo), 
- Các dông chI Uy viên BCH Dãng bO TP, 
- Các phong, ban, c quan, don vj, MTI'Q, don 
th thành phô, 111 BDCT thành ph& 
- Các chi, dãng b trirc thuc Thành üy, 
- Lnh dao,  chuyên viên Van phOng Cap ñy và 
ChInh quyên TP, 
- Luu VT/TU. 

T/M BAN THTJ'OG VU 
BI TH[X 



Phi tue 01: CAC CR! TIEU CHU YEU NAM 2022 

é' hogch hành dng so' 99-KH/TUngày 12/12/202] cta Thành zy Yen Bái) 

STT 
DO 

tmnh 

Näm 2022 

Lãnh do cr 
quan chlu trách 
nhim tric tiep 

LAnh dao co 
quan phi h 

Länh d3o c 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hçrp báo cáo 

Lãnh d3o 
thành ph phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTH1 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phãn du 

cua 
thành 
pho 

CHf TIEU 

CHI TIEU KINH TE 

TOng giá trj san xut trên dla  bàn 
(giá SO sánh) 

T d1ng 16.500 16.500 

Ding chI 
Tnrâng phOng 

Kinh t 

Dng chI Triing 
phông Tài chInh - 

K hoch 

Dng chI Chi 
ciic truâng Chi 
ciic thng kê 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - PhO 

chU tjch UBND 
thànhph 

Co cu kinh t 

Thtrcrng n'zi - d.ich vii 51,8 51,8 

Cong nghip-xOy c4rng % 46 46 

NOng lam nghip, thzy san % 2,2 2,2 

2 
Tng mfrc ban lé hang hóa V 
doanh thu tiêu dung 

T dng 16.500 16.500 
Dng chI 

Triiông phông 
Kinh t 

Dng chI BI thi.r, 
Chü tjch các xA, 

phithng 

Dông chI Chi 
Chi 

ciic thng kê 

Dông chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thãnh ph6 

Phithng Yen Thjnh T' dng 1.350 

Dng chI BI thii, 
Chü tjch các xà, 

phng 

Dông chI Tnxing 
phong Kinh t 

Phuông Yen Ninh T' dng 2.5 00 

Phung Minh Tan T' dng 2.000 

Phung Nguyn Thai H9c T c1ng 3.000 

Phuing Dng Tam T' dng 2.100 

Phuông Nguyn Phiic T dng 315 

PhithngHngHa T'dng 2.520 

PhuôngHgpMinh Tidng 1.750 

Phixng Narn Cuing T' dông 35 

X Minh Bão T dng 40 



STT CHI TIEU 
E)o'n vi 

tInh 

Nàm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim triyc tiep 

Lãnh do CO' 

quan phôi hçrp 

Lãnh dto co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
ho'p báo cáo 

Länh dto 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh uY 

Chi tieu 
theo Nghj 

quyêt 
HOND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thành 
phô 

XaTuyLc Trdng 35 

Dng chI BI thu, 
Chü tjch các xa, 

phirng 

Dng chI Truâng 
phOng Kinh t 

Dng chI Chi 
cic tru'ông Chi 
ciic thng kê 

Dong chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tch UBND 
thành ph 

Xã Tan Thjnh T dng 30 

Xà Au Lâu dng 700 

Xä Gith Phiên T dng 60 

Xà Van Phü T' dng 65 

GTSX cong nghip trén dja bàn 
(SS2O1O) 

T' dng 4.300 4.600 4.600 
Dng chI 

Trung phOng 
Kinht 

Dng chI BI thu, 
Chü tjch các xã, 

phung 

Dng chI Chi 
ciic tnthng Chi 
ciic thng kê 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tjch UBND 
thành ph 

Phung Yen Thjnh T dng 95,0 

Dng chI BI 
thu, Chü tjch các 

xa phu?iing 

Dong chI Trung 
phông Kinh tê 

Phuông Yen Ninh T dng 530,0 

Phuing Minh Tan T dng 640,0 

Phung Nguyn Thai H9c T' ctng 220,0 

Phuàng Dng Tam T' dng 85,0 

Phunig Nguyn Phüc T dng 520,0 

Phithng Hng Ha T dng 80,0 

Phu&ng Hçip Mirth T dng 40,0 

Phu?mg Nam Cu&ng T dng 68,0 

Xâ Minh Bão T dng 35,0 

XãTuyLc Tidng 45,0 

Xâ Tan Thjnh T dng 37,0 

XãAuLâu Tdng 520,0 

X Gith Phiên T' dng 55,0 

XàVãnPhü Tidng 1.630,0 



STT Cm TIEU 
Don vi 

tInh 

Näm 2022 

LAnh dao co 
quan chju trách 
nhiêm trtrc tip 

LAnh do co 
quan phi h 

Länh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçip báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyêt 
HOND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thânh 
pho 

Giá tn san xuât nông lam nghip, 
thüy san (SS2O1O) 

T lng - 580 580 
Dng chI 

Truông phèng 
Kinh t 

Dng chi BI thix, 
Chü tjch các xã, 

phumg 

Dng chI Chi 
CI71C tniâflg Chi 
ciic thông kê 

Dng ehI 
Phing Tin 
Thanh - Phó 

chü tjch UBND 
thành ph 

Phing Yen Thi:nh Ti dng 11 

Dông chI BI 
thu, Chü tjch các 

xä, phithng 

Dông chI Trung 
phông Kinh t 

PhuO'ng Yen Ninh T ctng 14 

Phthng Minh Tan T dng 10 

Phuông Nguyn Thai H9c Tr dng 8,2 

PhuôngDngTârn Trdng 21 

Phurng Nguyn Phüc T' dông 6 

Phu'mg Hông Ha T dong 2,5 

Phu?mg H9p Minh Tr dng 36 

PhuOng Nam Cuàng T dong 38 

XàMinhBào Tdng 70 

XaTuyLc TTdng 92 

Xã Tan Thjnh T dng 51,3 

XàAuLâu Tdng 88 

Xà Gii Phiên TSr dng 49 

X Van Phü TSr dng 83 
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STT CH TIEU 
Do'n vi 

tInh 

Nàm 2022 

Lãnh dto cr 
quan chju trách 
nhiêm trtrc tiep 

Lânh daO Co.  
quan phi hçrp 

LAnh dao co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hqp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Tong san linyng Cay itrong thirc có 
h3t 

T an 3.730 3.800 3.800 
Dng chI 

Truâng phông 
Kinh t 

Dng chI BI thu, 
Chü tjch các xã, 

phuô'ng 

Dng chI Chi 
ciic trnng Chi 

thng kê 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chU tjch UBND 
thành ph 

Phuông Yen Thjnh Tn - 

Dng chi BI 
thu, Chü tjch cac 

xA, phu&ng 

Dng chI Truâng 
phông Kinh tê 

Phu?ngYênNinh Tn 15,9 

Phu?mg Minh Tan Tn - 

Phuông Nguyn Thai H9c Tn - 

Phuông Dng Tam Tn - 

Phithng Nguyn Phüc Tn 
- 

PhuOng Hng Ha Tn 
- 

Phung Hçp Minh Tn 465,6 

Phuông Nam Cuông Tan 3,6 

Xâ Minh Bâo Tn 23 7,6 

XA Tuy Lc Tn 63 8,4 

Xã Tan Thjnh Tn 5 60,6 

XâAuLâu Tan 711 

Xã Giâi Phiên Tn 475,6 

XäVänPhU T.n 691,7 

4 



STT CH TIEU 
Doii vj 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhim trc tiep 

Länh dao cc? 
quan ph6i h 

LAnh dio co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, ting 
hqp báo cáo 

LAnh do 
thành ph phit 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyêt 
HOND TP 

Chi tiêu 
phân du 

cua 
thânh 
pho 

6 Tng dan gia süc chInh Con 33.940 33.940 
Dng chI 

Trirâng phông 
Kinh t 

Dng chI BI thtr, 
Chü tjch các xä, 

phung 

Dng chI Chi 
C11C trixàng Chi 

civic thng kê 

Dông chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành phô 

Phng Yen Thjnh Con 1.000 

Dông chI BI 
this, Chü tjch CC 

xã, phisng 

Dông chI Trueing 
phông Kinh t 

PhuO'ngYênNinh Con 1.300 

PhuingMinhTân Con 700 

Phung Nguyn Thai Hçc Con 550 

PhrOng Dng Tarn Con 540 

Phu?mg Nguyn Phüc Con 250 

Phu'rng Hèng Ha Con 150 

Phu?rng Hçip Minh Con 2.3 20 

Phu&ng Nam C.rô'ng Con 2.270 

Xã Minh Báo Con 6.305 

Xã Tuy Lc Con 4.905 

XãlânThjnh Con 3.870 

Xa Au Lâu Con 6.095 

Xã GiOi Phiên Con 920 

Xà Van Phü Con 2.765 



STT CHi TIEU 
Don vi 

tInh 

Nàm 2022 

LAnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm trirc tip 

Länh dao co 
quan phi hçrp 

LAnh d3o Co.  

quan chju 
trách nhiêm 

thu thp, tong 
hçp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

- - - 

San lu'qng thjt ho'i xuat chuong C1C 

loai 
Tn 9.500 9.700 9.700 

Dng chI 
Trueing phông 

Kinh tê 

Dng chI BI thu, 
ChU tjch các xä, 

phu?ng 

Dng chI Chi 
civic tnning Chi 
cuc thng kê 

-- - - 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành ph 

Phi.r?mg Yen Thjnh Tn 213 

DôngchI BI 
this, Chü tjch các 

xa, phu&ng 

Dông chI Truâng 
phông Kinh tê 

Phuà'ng Yen Ninh Tn 253 

Phiing Minh Tan Tn 123 

Phiià'ng Nguyn Thai H9c Tn 113 

Phu?mg Dng Tam Tn 121 

Phiing Nguyn Phüc Tn 95 

Phis?ng Hng Ha Tn 52 

Phi.r?mg Hçp Minh Tn 838 

Phu&ng Nam Cu&ng Tn 891 

XAMinhBão Tn 1299 

XàTuyLc Tn 1263 

Xã Tan Thinh Tn 1190 

XãAuLâu Tn 1575 

Xã Giói Phiên Tn 520 

XãVänPhü Tn 1154 

6 



STT CHI TIEU 
Bo'n vi 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh dto co 
quan chju trách 
nhiem trtrc tip 

Lãnh do co 
quan phi h 

Lãnh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hop bäo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

56/CTr-TU 
cüa TInh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

CM tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

8 Trng rü'ng mó'i Ha 300 300 300 
Dng chI 

Tru&ng phông 
Kinh t 

Dng chI Ht 
truông Ht kim 
lam thành ph;BI 
thix, Chü tjch các 

xã, phrông 

DOflg chI 
Truông phàng 

Kinh t Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành ph 

PhiRmg Yen Thnh Ha 5 

Dng chI BI 
thi.r, Chü tch các 

xã, phu&ng 

Dng chI Tri.thng 
phông Kinh t; 
Ht truâng Ht 
kim lam thành 

ph 

Phu?ing Yen Ninh Ha 4 

Phung Minh Tan Ha 4 

Phuông Hçrp Minh Ha 52 

Phung Nam Cung Ha 

Xâ Minh Bào Ha 65 

Xã Tan Thinh Ha 52 

Xa Au Lâu Ha 73 

Xä Giád Phiên Ha 20 

XA Van Phü Ha 20 

* Trng cay da mçic dich Ha 12,2 

Dng chI 
Trung phOng 

Kinh t 

Dng chI BI thu 
Dãng Uy, Chü tjch 

UBND phu6ng 
Dng Tam, xa 

Minh Bão 

Dng chI 
Truô'ng phông 

Kinh t 
Phtthng Dng Tam Ha 6,2 

X Minh Bão Ha 6 

7 



STT CHI TIEU 
Don vj 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh dao co 
quan chlu trách 
nhim trirc tiep 

Lãnh do CO 

quan phôi hçp 

Lãnh dao co 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hop báo cáo 

Lânh dto 
thành ph phit 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
theo Nghj 

HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

9 
Giá trj san phâm thu hoch trên 
iha dt trng trot và nuôi trng 
thüy san 

Tr.dng 145 
Dng chI 

Truông phOng 
Kinh t 

Dng chI BI thu, 
Chü tjch các xä, 

phuô'ng 

Dng chI Chi 
cic tru&ng Chi 
ciic thng kê 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành phô 

PhuOng Yen Thjnh Tr.dng 98 

Dông chI BI 
thu, Chi tich các 

x, phu?mg 

Dông chI Trii&ng 
phông Kinh t 

Phuàng Yen Ninh Tr.ctng 136 

Phung Minh Tan Tr.dng 115,2 

Phu?mg Nguyn Thai H9c Tr.dng 99 

Phu?mg Dng Tam Tr.dng 98 

Phuông Nguyn Phüc Tr.dng 107 

Phuing Hng Ha Tr.dng 76 

Phumg Hop Minh Tr.dng 178 

Phu&ng Nam Cung Tr.dng 160 

Xã Minh Bào Tr.dng 188 

X Tuy Lc Tr.dng 202 

X Tan Thjnh Tr.dng 165 

XAuLâu Tr.dng 189 

Xà Gith Phiên Tr.dng 137 

XVànPhü Tr.dng 159 

8 



STT CHI TIEU 
Bo'n vi 

tinh 

Näm 2022 

Länh d.o co' 
quan chju trách 
nhiem trirc tiep 

Lành do co' 
quan phi hy'p 

LAnh dao co 
quan ch1u 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

LAnh do 
thành ph pht 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

10 
Xây dçrng thôn It thôn nông thôn 
mO'i kiêu mâu 

Thôn 8 
Dng chI 

Tru&ng phông 
Kinh t 

Dng chI BI thu 
Dàng üy, Chü tjch 

UBND các xA 

Dng chI 
Tmng phông 

Kinh 
Dng chI 

Phüng Tin 
Thanh - PhO 

chü tjch UBND 
thành ph Giá tr hang hóa xut khu trên dja 

bàn 
Triu USIJ 93,4 93,4 93,4 

Dng chI 
Trung phOng 

Kinh tê 

Dng chI Chi 
ciic truâng Chi 
civic Thông kê 

12 
Tang vn du tir phát trin trên dja 
bàn 

T dng 6.500 6.500 

Dng chI 
Trung phông 
Tài chinh - Ké 

hoach 

Dông chI Tnthng 
phàng phông 
Quân 1 do thj 

Dông chI Chi 
ciic tru?mg Chi 

civic thng kê 

Dông chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

13 Thu ngân sách T dông 770,0 770 770 
Dng chI Chi 

ctc truO'ng Chi 
cic Thus 

Trueing phOng Tài 
chInh - K hoach; 
Giám dc Trung 

tam Phát trin qu5 
dAt; Trung phOng 

Tài nguyen và 
Môi trueing; 

Trueing phông 
QLDT; BI thu, 
Chñ tjch các xã, 

j,hung - 

D/c Chi ciic 
truOng Chi cçic 

thu 

D/c Chü tjch 
UBND thành 

ph 

9 



STT CHI TIEU 
Do'n vi 

tInh 

Nàm 2022 

Lãnh Iio co' 
quan chju trách 
nhiem trffc tip 

Länh dao co' 
quan phi h 

Lãnh dao cr 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thãnh 
pho 

14 
S doanh nghip thành 1p mó'i 
trong nàm 

Doanh 
nghip 

120 120 120 

Dng chI 
TruO'ng phóng 
Tãi chInh - Kê 

hoach 

Dèng chI Chi ciic 
trLrang Chi cic 

thu; Die BI thu, 
chü tich xâ, 

phuäng 

Dông chI 
Truâng phOng 
Tài chInh - 

hoach 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành ph 

Phuô'ng Yen Thinh Doanh nghip 9 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch các xà, 

phuông 

Dng chI Trumg 
phong Tài chInh - 
Kê hoch; Chi ciic 

tru&ng Chi ciic 
thu 

Dng chI BI 
thr; Chü tich 

các xã, phrnmg 

Phi.thng Yen Ninh Doanh nghip 16 

PhuOng Minh Tan Doanh nghip 16 

Phuô'ng Nguyn Thai Hçc Doanh nghip 22 

Phung Dng Tam Doanh nghip 22 

Phumg Nguyn Phüc Doanh nghip 

Phuà'ng Hng Ha Doanh nghip 5 

Phuô'ng Hçp Minh Doanh nghip 8 

Phithng Nam Cu?mg Doanh nghip 1 

Xà Minh Bão Doanh nghip 1 

Xä Tuy Lôc Doanh nghip 1 

Xâ Tan Thinh Doanh nghip 3 

Xa Au Lâu Doanh nghip 3 

X Gid Phiên Doanh nghip 0 

Xà Van Phü Doanh nghip 8 

10 



STT CHI TIEU 
Doii vi 

tinh 

Näm 2022 

Lãnh dio co' 
quan chju trách 
nhim tr'c tiep 

Länh dao co' 
quan phi hçrp 

Lãnh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hçrp báo cáo 

LAnh d3o 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

15 
S hçrp tác xã thành 1p  mO'i trong 
nàm 

HTX 5 5 

Dng chI 
Trueing phOng 
Tài chInh - Kê 

hoach 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch 

phung 

Dng chI 
Tnrâng phông 
Tài chInh - 

hoach 

Dông chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

chü tich UBND 
thành ph 

16 
S6 to hqp tác thành 1p mó'i trong 
nàm 

T h9 tác 30 30 30 

Dng chI 
Tru'&ng phOng 
Tài chInh - Kê 

hoach 

Dông chI BI thu; 

Chu tich 
phuàng 

Dng chI 
Trumg phông 
Tài chInh - Kê 

hoach 

Phung Yen Thjnh To hçp tác 2 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch các xã, 

phuOng 

Dng chI TruO'ng 
phong Tài chInh - 

K hoch 

Dng chI BI 
thu; Chü tjch 

các x, phixng 

PhuOng Yen Ninh To hcp tác 2 

Phu?mg Minh Tan T hçTp tác 2 

Phixng Nguyn Thai H9c To hçip tác 2 

PhixO'ng Dng Tam To hçp tác 2 

Phung Nguyn Phüc To hçip tác 2 

Phrnmg Hng Ha To hc tác 2 

Phuô'ng Hop Minh To hcTp tác 2 

Phung Narn Cu?rng T hçip tác 2 

Xä Minh Bão To hap tác 2 

X Tuy Lc T hop tác 2 

Xâ Tan Thinh T hap the 2 

Xa Au Lâu T hap the 2 

X Giói Phiên To hap tác 2 

X Van Phü T hap tác 2 



STT Cm TIEU 
Don vi 

tinh 

Nàm 2022 

Lãnh do co 
quan chlu trách 

.,' • 
nhiem trirc tiep 

Lành CO' 

quan phoi hyp 

Lãnh dao Co.  

quan chju 
trách nhiêm 

thu thp, tong 
hop báo cáo 

Lành do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Ngh 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thành 
pho 

17 
Tc d tang náng sut lao dng xä 
hi 

8,0 8,0 

Dng chI 
Tru'mg phông 
Tãi chInh - Kê 

hoach 

Dng chf Truing 
phông Kinh t, 

Lao dng, thung 
biflh Va XA hi Dng chI Chi 

ciic truâng Chi 
cic thng ké 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

18 Thu nhp blnh quân du ngtrô'i Triu d1ng 85 85 

Dng chI 
Trueing phOng 
Tài chInh - K 

hoach 

Dng chI tru&ng 
các phông, ban, 
donvj; BIthu, 

Chü tich UBND 
xã, phung 

II CAC CHI TIEU PHAT TRIEN oO THI 

19 T l do thj hOa 79,0 79,0 
Dng chI 

TruO'ng phông 
Quãn 1 ô thj 

Dông chI Trung 
phông Yt 

Dng chI 
Truâng phông 
Quán 1 do th 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

20 
Dt cay xanh cong cong khu Vy'C h1 

thành m2/ngu'ôi 7,20 7,20 
Dng chI 

TruOng phOng 
Quán 1 do thi 

Dng chI Trung 
phOng Tài chInh - 

K hoach, Tài 
nguyen môi 

truOng, Ban Quãn 
1 du an du tu 

xây drng; BI thu', 
Chü tich UBND 

xa, phuOng 

Dng chI 
TruOng phOng 
Quãn 1 do thi 

Dng chI Trn 
Vit Dung - 
Phó Chü tjch 
UBND thành 

ph 

12 



STT Cm TIEU 
Don vi 

tinh 

Nám 2022 

LAnh dao co 
quan chlu trách 
nhim trirc tiep 

Länh do co 
quan phi hqp 

LAnh do co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

LAnh do 
thành ph6 phi 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

CM tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

21 TrIng cay xanh do thj Cay 10.000 
Die Trrnmg 

phOng Quân 1 
do thi 

D/c Trung 
phOng Quãn 1 

dO thj 

Phông Quân 1 do thj Cay 1.300 
Dng chI 

Tris&ng phông 
Quãn 1 do thj 

Dng chI Trithng 
Ban Quán 1 dgr an 
du tir xây dimg 

Dng chI 
Trrning phOng 
Quãn 1 do thj 

Dông chI 
Phing Tiên 
Thanh - PhO 

Chü tjch 
UBND thành 

ph 

Ban Quân 1 dir  an du tu xây dmg Cay 1.200 

Dng chI 
TruOng Ban 

Quãn 1 du an 
du tu xây dirng 

Dông chI Trumg 
phOng Quãn 1 do 

thi 
. 

t)ong cm 
Truâng Ban 

Quãn 1 dir  an 
du tu xây 

Ai. 
Phuô'ng Yen Thjnh Cay 300 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch các xã, 

phu?mg 

Dng chI Trithng 
phOng Tài chinh - 

K hoch 

Dng chI BI 
thu; ChU tjch 

các xã, phu&ng 

Phumg Yen Ninh Cay 300 

Phi±ng Minh Tan Cay 300 

Phu6ng Nguyn Thai Hc Cay 300 

Phithng Dng Tam Cay 450 

Phu?mg Nguyn Phüc Cay 300 

Phu&rng Hng Ha Cay 150 

Phu?mg Hçrp Minh Cay 750 

Phuông Nam Crnng Cay 150 

XäMinhBáo Cay 600 

Xã Tuy Lc Cay 150 

XTânThnh Cay 1.035 

XäAuLâu Cay 975 

Xã Giói Phiên Cay 705 

XâVãn Phü Cay 13 1.035 



STT CHI TIEU 
Don vi 

tInh 

NIm 2022 

Lãnh dio co 
quan chju trách 
nhim trrc tip 

Lânh dao co' 
quan phi hçrp 

Länh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
ho'p báo cáo 

Länh do 
thãnh ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

ChI tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cüa 
thành 
pho 

22 
S phu*ng dt chuân van minh dO 
thj 

Phirô'ng 8 8 

Dng chI 
Trisô'ng phông 

Van hóa - Thông 
tin 

Dng chI BI this, 
ChU tich UBND 
phuing Dng 
Tam, Nguyn 
Thai H9c, Yen 

Thjnh, Yen NinE, 
Minh Tan 

Dng chI 
Tri.rô'ng phOng 

Van hóa - 
Thông tin 

Dng chI ChU 
tich UBND 
thành ph 

23 
T 1 tuyn ph van minh do thj 
tInh trên ting s tritc ph chInh 

64,5 64,5 
Dng chI BI thu. 
ChU tjch UBND 

xa, phuô'ng 

24 
T 1 khu nhà 0', ngö XOfl1 dUVC 
chieu sang 

% 81 81 
Dng chI 

Tru&ng phông 
Quán 1 do thj 

Dng chI tnring 
phOng Tài chInh - 

K hoach, Ban 
Quán 1 di,r an du 

tux xây drng, 
UBNDxà, 

phu&ng 

Dng chI 
Trumg phông 
Quán 1 do thj 

Dng chI 
Phüng Tién 
Thanh - Phó 

Chu tich 
UBND hành 

phô 

25 
Tuyn dtrô'ng sang - xanh - s3ch - 
dçp 

25.1 

Xây dmg tuyn throng Yen Ninh 
do.n t1r Nga tu Nam Cu?mg dn 
trisOng Nguyn Hue, du?mg Thành 
Công, thrOng L ThuO'ng Kit, thrOng 
Lê Hng Phong 

Tuyn 4 
Dng chI 

TruOng phOng 
Quãn 1 do thj 

Dng chI Thu 
trithng các phông, 
ban, ton vi lien 

quan 

Dng chI 
TruOng phOng 
Quãn 1 do thj 

f)ong chi 
Phüng Tin 
Thanh - PhO 

Chu tich 
UBND thành 

,1hA 
14 



STT CH TIEU 
Don vi 

tInh 

NAm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm trtrc tip 

Lãnh dao co' 
quan phi h 

LAnh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hçrp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

CM tiêu 
theo Ngh 

quyet 
HDNDTP 

CM tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

25.2 
Tuyn duèng thôn, t dan ph dt tiêu 
chI sang - xanh - sach - dçp 

Tuyn 30 

Phuông Yen Thjnh Tuyn 2 

Dng chI BI thu 
Ddng uy, Chü 

tich UBND các 
xà, phung 

Dng chI Tru&ng 
phông Quán 1 do 

thi 

Dông chI BI 
thu Ddng' 

ChU tjch 
UBND cac xa, 

phurng 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

ChU tich 
UBND thành 

phô 

Phumg Yen Ninh Tuyn 2 

Phu&ng Minh Tan Tuyn 2 

Phung Nguyn Thai H9c Tuyn 2 

Phung Dng Tarn Tuyên 2 

Phumg Nguyn Phüc Tuyn 2 

PhuèTlg Hng Ha Tuyn 2 

Phu?mg Hçp Minh Tuyn 

Phuà'ng Narn Cumg Tuyn 2 

Xã Minh Bdo Tuyên 2 

Xâ Tuy Lc Tuyn 2 

Xã Tan Thjnh Tuyn 2 

Xâ Au Lâu Tuyn 2 

Xã Gii PhiCn Tuyn 2 

X Van Phü Tuyn 2 

26 

Xây drng tuyn du'ôiig chInh dtrçrc 
chiu sang thông minh ('Dinh Tiên 
Hoàng, Din Biên, Nguyen Tat 
Thành, Nguyen Van Cic, Yen Ninh, 
Nguyen Thai HOC, Ngô Minh Loan) 

Tuyen 

15 

7 
Dng chI 

TruOng phOng 
Quãn 1' do thi 

Dng chI Truâng 
phOng Tài chInh - 
K hoach; Giám 
dc Ban Quãn 1 
dir an du tu xây 

dmg 

Dong chi 
Tru&ng phOng 
Quãn 1 do thi 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich 
UBND thành 

ph 



STT CHI TIEU 
Don vi 

tInh 

Nãm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm truc tip 

Lãnh do Co.  

quan phi h 

Lãnh dao co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hop báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phii 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghi 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
. 

phan dau 
cua 

thành 
pho 

27 
Xâyding mó'i hoc nâng cp thrông 
'tthäp sang thrôiig quê" 

km 12 

Dông chI BI thu 
Dáng üy, Chü 

tich UBND 
xà 

Dông chI Trurng 
phông Quãn 1 do 

thi 

Dng chI BI 
thu Dãng üy, 

Chu tich 
UBND các xä 

Dng chI Tr.n 
Vit Dung - 
Phó Chü tich 
UBND thành 

phô 

Xã Minh Báo km 2 

Xã Tuy Lc km 2 

X Tan Thinh km 2 

XãAuLâu km 2 

Xã Gith Phiên km 2 

XàVänPhü km 2 

28 

Mi xâ phirô'ng xây thyng ti thiu 
A 01 cong trInh phiic vy cng dong 

(khu vui cho'i, giãi trI, th dyc th 
A thao...) có tang mc dau tir di vO'i 

phurng toi thiu 500 triu 
A donglcông trInh, xA ti thiu 300 

triu dng/công trInh, trong do von 
xãhôi hóatr30% trO1ên. 

CôngtrInh 15 

Dng chi Bi thu 
Dãng üy, Chü 

tjch UBND các 

Dng chI Trueing 
phOng Tãi chInh - 
K hoach; Quãn 1 
do thj Tài nguyen 
và Môi tru'mg, 
Trung tam phát 
trin qu dt 

DôngchIBI 
thu Dãng üy, 

Chü tich 
UBND cac xã 

Dông chI Chü 
tich UBND 
thành phô 

29 

Mi xã hp dat mó'i ti thiu 10 b 
camera an ninh tuyn thrô'ng thôn; 
mi phtrô'ng lap dat mth t& thiu 15 
b camera an ninh trên cac tuyen 

A , ,, throng to dan pho tir nguon xa nçn 
,c hóa, co ket noi vol h thng theo döi 

cüa cOng an xA, phtrô'ng 

B 

16 

195 

Dông chI BI thu 
Dãng Uy, Chü 

tich UBND các 
xã 

Dông chI TrirO'ng 
Cong an thành 

ph 

Dong chI BI 
thu Dâng üy, 

ChU tich 
. 

UBND cac xã 

Dông chI ChU 
tich UBND 
thành phô 



STT CHf TIEU 
Do'n vi 

tInh 

NAm 2022 

Lãnh do c 
quan chlu trách 
nhiem trtrc ttp 

Lãnh do cr 
quan phi h 

LAnh do co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hqp báo cáo 

LAnh dto 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Ngh 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

30 

T I trin khai dlch  vi hành chInh 
cong triyc tuyn mfrc d 

75 75 Dng chI Chánh 
Van phông Cp 

üy và ChInh 
quyên 

Truâng các 
phang, ban, dcm vj 
thành ph& UBDN 

xà, phuô'ng 

Dng chI 
Chánh Van 

phong Cp üy 
và ChInh quyên 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thãnh pht T 1 triên khai dlch  vi hành chinh 

cOng trirc tuyn mfrc d 4 
60 60 

iii cA CHI TIEU XA HOI 

31 

TuEi thQ trung blnh Tuôi 74,0 74,0 Dng chi 
Trrnmg phông Y 

tê 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 

tê 

Dng chI 
Trirâng phOng 

Y tê 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph S nãm s6ng khOe Nàm 67,6 67,6 

32 Chi s hnh phüc 70,0 70,0 

Dong chi 
Trtxàng phông 

Van hóa - Thông 
tin 

Thu tnxâng các 
phông ban, dun 
vj; Bi thu, Chu 
tjch UBND xã, 

phrnmg 

Dng chI Chi 
cic tnrO'ng Chi 
cic Thng kê 

Ding chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

So trtrô'ng mm non, phô thông 
cong ip dt chuân quoc gia 

Tru'O'ng 37 40 40 

Dng chI 
TruO'ng phông 

Giáo d1ic và dào 
tto 

Dng chI Tru&ng 
phông Tài chmnh - 

K hoach, Ban 
Quãn 1 du an du 

tu xây drng, 
UBND xã, 

phmxng 

Dông chi 
Tnthng phông 
Giáo dttc  và 

dão tao 

Dông chI Chü 
tich UBND 
thành phô 

Duy tn và nâng cao chat lucmg PCGD 
mâm non clio trê s tui 

ä, phu'O'n 15 15 

17 



STT CHI TIEU 
Don vi 

tInh 

Nàm 2022 

LAnh dao ccr 
quan chju trách 
nhim trVc  tip 

Lãnh dao co' 
quan phi h 

Länh dao co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hop báo cáo 

Lãnh dao 
thành ph phi 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tnh Üy 

CM tiêu 
theo Ngh 

quyt 
HDND TP 

CM tiêu 
A A phan dau 
cua 

thành 
A pho 

34 Ph ep giáo de tiu hçc eã 03 mtre d ã, phuô'n 15 15 

voiig eni 

Trueing phông 
Giáo due và 

tao 

Dông chI BI thu; 
Chü tjeh UBND 

xã, phixng 

vuiig ciii 

Triiô'ng phông 
Giáo duc 

dào tao 

Dong chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

Ph ep giáo die trung hçc co so 03 mtrc 
ã,phuàii 15 15 

35 Huy dng nhà tré ra krp ngoài cong 1p % 25,2 25,2 

Dng chI 
Truong phOng 

Giáo due và ctào 

tao 

Dông ehI BI thu; 
Chü tich UBND 

xã, phung 

Dng ehI 
Trii&ng phOng 
Giáo due và 

dâo tao 

Dông ehI Chü 
tich UBND 
thành phô 

36 
Xây drng trung h9c dt tiêu chI 
trung h9c hnh phüc 

Tru*ng 7 

Dng chI 
Trisng phông 

Giáo due và dào 
tao 

Dông chI BI this; 
Chü tjch UBND 

xä, phuong 

Dng chI 
Truâng phOng 
Giáo due và 

dào tao 

Dong chI Chü 
tich UBND 
thành phô 

Giãi quyt vic lam và on dnh V1çC 

lam 
Lao dng 3.400 3.400 

Die Trueing 
phOng Lao dng, 
thuang binh và 

x hi 

rj/c I.,n1 Ct;IC 

truâng Chi eie 
Thng kê; Die BI 

this, Chü tjeh 
UBND xã, 

,.1-r, ,.,r, 

Die Trming 
phong Lao 

dng, thuang 
binh va x hi 

Phuong Yen Thnh Lao dng 215 

Phrnmg Yen Ninh Lao dng 211 

Phuong Minh Tan Lao dng 213 

Phuông Nguyn Thai H9e Lao dng 18 214 



STT CH TIEU 
Don vj 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh dao cr 
quan chju trách 
nhiêm tru'c tip 

Lãnh do co 
quan phi hç'p 

Lânh dio co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hçrp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phit 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

CM tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

CM tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Phuà'ng Dông Tarn Lao dng 217 

Die BI thr; Chü 
tjeh eác xà, 

phix?mg 

Die Truâng phOng 
Lao dng Thixong 

binh và x hi 

Die Bi thu; ChU 
tjeh eáe xã, 

phumg 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

Phumg Nguyn Phñc Lao dng 228 

Phumg Hng Ha Lao dng 213 

Phu'ông Hçp Minh Lao c1ng 215 

Phu&ng Nam Cumg Lao &ng 208 

XãMinhBão Laodng 213 

XaTuyLc Laodng 212 

Xã Tan Thjnh Lao dng 227 

XâAuLâu Lao dng 222 

Xã Giâi Phiên Lao cling 300 

XãVänPhü Lao dng 292 

38 
Dào tto lao dng và chuyên djch co' 
cau lao dng 

38.1 T l lao dng qua dào to % 83,4 83,4 83,4 

Die Truông 
phông Lao dng, 
thuong binh V 

xâ hôi 

Die Chi cue 
truàng Chi ciic 

Thông kê 

Die Trrnng 
phèng Lao 

dung, thuong 
binh và xã hôi 

PhiRing Yen Thjnh % 84,1 

PhuOngYênNinh 83,7 

Phumg Minh Tan % 84,1 

19 



STT Cifi TIEU 
E)o'n vi 

tInh 

NAm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim trc tiêp 

LAnh dao co' 
quan phi h 

Lãnh dao co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
ho'p báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HJJND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Phuà'ng Nguyn Thai Hçc % 84,4 

Die BI thu; Chü 
tjch cáe xà, 

phuô'ng 

Die Trueing phOng 
Lao dng Thuo'ng 

binh và xã hi 

Die BI thu; Chü 
tjch các xä, 

phu'ng 

Ding ehI Chü 
tich UBND 
thành ph 

Phuô'ng Dng Tam % 85,0 

Phumg Nguyn Phüc % 84,0 

Phithng Hng Ha 84,5 

Phuàng Hcp Minh 84,0 

Phixô'ng Nam Cu&ng % 84,2 

XA Minh Bão % 84,0 

XãTuyLc % 83,0 

XãTânThjnh 84,0 

XAAuLâu % 82,4 

X Giài Phiên % 85,0 

XàVänPhü % 86,1 

38.2 
T3 1 lao dng qua dào to ttr 
tháng tr& len có van bang chu'ng chi 

% 65 65 65 

Die Tru&ng 
phOng Lao dng, 
thuo'ng binh và 

xâ hôi 

Die Chi cue 
tru'âng Chi ie 

Thêng kê 

Die Tru'O'ng 
phOng Lao 

dng, thuang 
binh vã xa hi 

Phung Yen Thinh % 64,0 

Phuông Yen Ninh % 65,0 

Phung Minh Tan % 64,7 

Phumg Nguyn Thai Hoe % 65,0 

20 



STT CHI TIEU 
Do'n vi 

tInh 

Nám 2022 

LAnh do co' 
quan chiu trách 
nhim trrc tip 

LAnh d,o co' 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co 
quan chlu 

trách nhim 
thu thp, tong 
ho'p báo cáo 

LAnh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tieu 
theo Nghj 

quyêt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

Phuông Dng Tam 63,0 

Die BI thu; Chü 
tjch cáe xã, 

phumg 

Dic Trung phOng 
Lao dng Thucmg 

binh va xã hi 

Die BI thu; Chü 
tjch eáe xã, 

phung 

Dng chI Chii 
tjeh UBND 
thành ph 

PhiRxng Nguyn Phüc % 63,2 

PhungHongHã % 62,8 

PhuOng Hap Minh 66,8 

Phung Narn Cung 64,4 

Xã Minh Bão 64,7 

Xã Tuy Lc % 64,8 

X Tan Thjnh % 62,9 

XAuLâu % 65,2 

Xà Gii Phiên 66,0 

Xä Van Phü % 70,0 

39 
T l lao tIng lam vic trong khu 
vic nông nghip trong tng lao 
dng lam vic cüa nn kinh t 

4,2 4,2 Die Tmng 
phông Lao dng, 
thrnTmg binh và 

xã hôi 

Die Chi eiie 
truOng Chi ciie 

Thng kê; UBND 
xà, phu?mg 

Die Trueing 
phàng Lao 

dng, thuong 
binh và xã hi 

40 
Lao dng chuyn tn nông nghip 
sang phi nông nghip 

NgwM 320 

Phumg Yen Thjnh Nguô'i 10 

Phuô'ng Yen Ninh Nguà'i 10 

Phuäng Minh Tan Nguäi 2. 



STT CHI TIEU 
Bo'n vi 

tInh 

Näm 2022 

Länh dao co 
quan chju trách 
nhiêm truc tiep 

Lãnh dao co' 
quanph6ihç'p 

LAnh dao co' 
quan chu 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hçp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph6 phit 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan 1au 

cua 
thành 
pho 

Phuô'ng Nguyn Thai Hc Nguii 0 

Die BI thu'; Chü 
tich các xà, 

phumg 

Die Truô'ng phong 
Lao dng Thucing 

binh và xã hi 

Die BI thu; Chfi 
tjch các xã, 

phwrng 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

Phumg Dng Tam Ngu'ôi 0 

Phrnmg Nguyn Phüc Ngui 

Phu&ng Hng Ha Nguñ 0 

Phuông Hçrp Minh Ngithi 33 

Phuông Nam Ciz?mg Ngui 32 

Xà Minh Bâo Nguii 22 

Xà Tuy Lc NguOi 32 

X Tan Thjnh Ngui 23 

Xã Au Lâu Ngui 31 

Xä GiOi Phiên Ngiii 42 

Xã Van Phü Ngui 67 

41 Mfrc giãm t 1 h ngheo 0,3 0,3 0,3 

Die Trung 
phèng Lao dng, 
thuang binh và 

xâ hi 

Die Chi cue 
trung Chi civic 

Thng kê 

Die Truô'ng 
phông Lao 

dng, thirnng 
binh và xä hôi 

Phithng Yen Thjnh 0,35 

Phuô'ng Yen Ninh % 0,16 

Phung Minh Tan % 0,18 

Phuông Nguyn Thai Hçc % 0,25 

PhumgDngTâm % 22 0,08 



STT CHI TIEU 
Do'n vi 

' 
tinh 

Näm 2022 

Länh dto co' 
quan chju trách 
nhiem trirc tip 

LAnh dao co' 
quan phii 

Lãnh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hqp báo cáo 

LAnh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s6 

56/CTr-TU 
cüa Tinh UY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thành 
pho 

Phumg Nguyn Phüc % 0,18 

Die BI thu; Chü 
tjch các xA, 

phithng 

Die TrixOng phàng 
Lao dng Thixang 

binh và x hi 

Die Bi thix; ChU 
tjeh the xã, 

phu&ng 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thành ph Phumg Hng Ha 0,15 

Phuà'ng Hcp Mirth 0,24 

Phu'ô'ng Narn Cuà'ng % 0,96 

Xà Minh Bão % 0,30 

Xã Tuy Lc 0,54 

X Tan Thjnh % 0,90 

XãAuLâu % 0,36 

Xã Giói Phiên % 0,69 

Xã Van Phü % 0,40 

42 TS' 1 tré em dtrcri 1 tuôi thrcrc tiêm 
chüng dy dii các 1oi vc xiii. 

995 995 
Die Trumg 
phông Y tê 

Die Giám dc 
TTYT; Die BI 

thu, Chü tjch eác 
xâ, phuông 

Die Trung 
phông Y tê; 
Giám doe 

TTYT 

Dông ehI ChU 
tjch UBND 
thành ph 

T 1 tré em dirO'i 5 tuôi su dinh 
du'o'ng (can nng theo tui) 

4,8 4,8 
Die Tnrân 
phOng Y tê 

Die Giám de 
TTYT; Die BI 

thu. Chü tjeh cáe 
xã, phir?mg 

Die Tnthn 
phông Y tê 

Phuäng Yen Thjnh 4,4 

Phuô'ng Yen Ninh % 4,5 

Phrrng Minh Tan % 4,8 

23 



STT Cm TIEU 
Don vi 

tInh 

Nàm 2022 

Länh 1ao co' 
quan chju trách 
nhim trirc tiep 

Lãnh dao co 
quan phoi hQp 

Länh dao co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hçp báo cáo 

Lãnh d3o 
thãnh ph6 pht 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
ella TInh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Phisô'ng Nguyn Thai Hoc 5,0 

D/c BI thu; Chü 
tjch các xâ, 

phumg 

D/c Truông phOng 
Y t; D/c Giám 

cIsc TTYT 

D/c BI thu; Chü 
tich các xã, 

phing 

Dng chI ChU 
tjch UBND 
thàflh ph 

Phung Dng Tam 4,0 

Phumg Nguyn Phüc % 5,0 

Phuing Hng Ha 

Phung HçTp Minh 5,1 

Phuô'ng Nam Cuô'ng 6,1 

XàMinhBão 5,8 

XTuyLc % 5,0 

XàTânThjnh % 5,5 

XãAuLâu 5,4 

X Giri Phiên % 5,0 

XãVänPhü % 5,7 

T 1 tré em dtthi 5 tui su dinh 
du'o'ng (chiu cao theo tui) 

8,5 
D/c Trun 
phOng Y tê 

D/c Giám dc 
TTYT; D/c BI 

thu, Chü tjch các 
xä, phung 

D/c TruôTi 
phOng Y tê 

PhiRing Yen Thjnh % 6,5 

Phuông Yen Ninh % 7,3 

Phuông Minh Tan % 5,7 

Phuông Nguyn Thai Hc % 6,0 

24 



STT CHi TIEU 
Don vi 

tInh 

Nàm 2022 

Lânh do c0 
quan chju trách 
nhiem trwc tip 

Lãnh 
quan phoi hç'p 

Lãnh d30 cif 

quan chlu 
trách nhiêm 

thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

Lânh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh UY 

CM tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

cua 
thành 
pho 

Phithng Dông Tam % 5,6 

D/c BI thu; Chü 
tjch các xã, 

phuô'ng 

D/c Truâng phOng 
Y t; D/c Giám 

dc TTYT 

D/c BI thu; Chü 
tjch các xà, 

phumg 

Dông chI Chü 
tjch UBND 
thaflh phéi 

Phu?ng Nguyn Phác % 9,3 

Phuàng Hng Ha 8,5 

Phu'àng Hçip Minh % 11,7 

Phu'?mg Nam Cu'àng % 12,9 

XãMinhBão 13,2 

XäTuyLc % 12,1 

Xä Tan Thinh % 12,3 

XAuLâu 11,5 

XGióiPhiên % 12,7 

XãVänPhtI 11,5 

45 Ty 1 dan s tham gia bão him y t 96,5 96,5 96,5 
Dng chf truâng 
phông Y t TP 

t)ong clii (11am 
dc TTYT TP; BI 

thu, ChU tjch 
UBND xà, 

rhi r?yn 

Dng chI 
Truâng phOng 

Y t 

Phung Yen Thjnh 96,5 

Phuông Yen Ninh 96,5 

Phithng Minh Tan % 96,5 

Phrnmg Nguyn Thai Hçc % 96,5 

Phu'?mg Dng Tarn % 96,5 

Phumg Nguyn Phüc 04 25 96,5 



STT CHI TIEU 
Do'n vi 

tinh 

Näm 2022 

LAnh dao co' 
' 

quan chju trách 
, 

nhim trirc tiep 

Lãnh dao co' 
quan phi hçrp 

Länh dao co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
ho'p báo cáo 

Lãnh do 
thãnh ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

CM tiêu 
theo Nghj 

quyêt 
HDNDTP 

CM tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
phô 

Phu?mg Hng Ha % 96,5 Dng chI III thu; 
Chü tjch UBND 

xâ, phrng 

Dng chI truOng 
phông Y t, Giám 

ctc TTYT TP 

Dons chI BI 
thu; Chfi tich 
UBND a, 

phung 

Dng chI ChU 
tjch UBND 
thành ph 

Phuà'ng Hop Minh % 96,5 

Phu&ng Nam Cuô'ng % 96,5 

XMinhBão % 96,5 

XâTuyLc % 96,5 

Xã Tan Thjnh % 96,5 

XãAuLâu % 96,5 

Xã Giâi Phiên % 96,5 

XãVänPhü % 96,5 

46 
Xã, phu'o'ng d3t chuitn Quôc gia v 
y te 

, phtrô'n 15 15 
Dng chI truo'ng 
phong Y t TP 

Dng chI Giám 
dc TTYT TP; BI 

thu, Chü tjch 
UBNDxâ, 

ph'ithng 

Dng chI 
Trumg phông 

Yt 

T 1 h gia dlnh dt tiêu chuân van 
hoá 

90,3 90,3 90,3 

Dng chI 
TruOng phOng 

Vànhóa-Thong 
tin 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xä, phung 

Dng chI 
Trung phOng 

Vänhóa- 
Thông tin 

Phu&ng Yen Thjnh % 90,2 

Phu?ng Yen Ninh % 91,0 

PhuO'ng Minh Tan % 90,2 

Phithng Nguyn Thai Hçc % 91,0 

PhuO'ng Dng Tam % 91,0 



STT CHf TIEU 
Don vi 

trnh 

Näm 2022 

Lãnh d3o co' 
quan chlu trách 
nhim tric tiep 

Lãnh do co' 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
hop báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phii 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

56/CTr-TU 
ella Tnh üY 

Chi tiêu 
theo Nghi 

quyet 
HDND TP 

CM tiêu 
phn dan 

cua 
thành 
pho 

PhuèTig Nguyn Phüc % 90,2 

Dng chI BI thi.x; 
Chü tjch UBND 

phir&ng 

Dng chi Truâng 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

DôngchIBI 
thu; Chü tjch 
UBND xã, 

phuông 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thành phô 

Phumg Hng Ha 91,0 

Phu'àng Hçp Minh % 89,7 

Phthng Nam Cung 89,7 

XàMinhBáo % 89,5 

Xã Tuy Lc % 89,5 

Xä Tan Thinh 89,5 

XãAuLâu % 89,5 

X Giâi Phiên 89,5 

XàVänPhi % 89,4 

* S gia dInh dat tiêu chun van hoá 
tiêu biêu 

Gia dInh 168 

Dng chI 
Trumg phOng 

Van hóa - Thông 
tin 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xà, phuO'ng 

Dng chI 
Truông phOng 

Van hOa - 
Thông tin 

Phung Yen Thnh Gia dInh 12 

Phung Yen Ninh Gia dInh 12 

Phurng Minh Tan Gia dInh 12 

Phuông Nguyn Thai Hc Gia dinh 12 

27 



STT CHI TIEU 
Don vj 

tInh 

Nâm 2022 

LAnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm trixc tiep 

Lãnh do co 
quan ph6i hçrp 

LAnh iao co 
quan chlu 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hçip báo cáo 

Lãnh do 
thành ph ph 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDNDTP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

CTHD 
56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Phrrng Dng Tam Gia dInh 12 

Dng chI BI thu; 
Chü tich UBND 

xa, phumg 

Dng chI Trumg 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dông chI BI 
thu; Chü tich 

UBND xa, 

phung 

Dông chI Chü 
tjch UBND 
thãnh ph 

Phung Nguyn PhUc Gia dinh 12 

Phumg Hng Ha Gia dinh 12 

Phuông Hap Mirth Gia dInh 12 

Phumg Nam Cirng Gia dInh 12 

Xã Minh Bão Gia dInh 10 

Xâ Tuy Lc Gia dInh 10 

X Tan Thinh Gia dInh 10 

Xa Au Lâu Gia thnh 10 

Xã Giri Phiên Gia dInh 10 

Xâ Van PhU Gia dinh 10 

48 
T 1 thôn, to dan ph dt tiêu 
chuan van hóa 

87,4 87,4 87,4 

Dng chI 
Truâng phOng 

Van hóa - Thông 
tin 

Dông chI BI thu; 
Chu tjch UBND 

xã, phumg 

Dng chf 
Trung phOng 

Van hóa - 
Thông tin 

Phuông Yen Thjnh % 87,5 

Phung Yen Ninh % 85,7 

Phuing Minh Tan % 90,0 

Phuông Nguyn Thai H9c % 93,3 

PhuôngDngTâm 28 93,8 



STT CHi TIEU 
Don vi 

tinh 

Näm 2022 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhiem trtrc tip 

Lânh dao co 
quan phi h 

Lânh do co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tong 
h9'p báo cáo 

Lãnh d3o 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

Clii tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

CM tiêu 
phn du 

cua 
thành 
pho 

Phuing Nguyn PhUc % 85,7 

Dông chI BI thi.r; 
Chü tjch UBND 

xâ, phumg 

Dông chI Tru&ng 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chü tich 
UBND , 

phithng 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thành ph Phiiông Hng Ha % 88,9 

PhuOng Hcp Minh % 80,0 

Phixng Narn Cuôiig 80,0 

Xà Minh Bão % 80,0 

XãTuyLc % 83,3 

Xã Tan Thjnh % 80,0 

XãAuLâu % 87,5 

Xã GiOi Phiên % 83,3 

XäVänPhü % 87,5 

* S thôn, t van hóa tiêu biêu Thôn, to 10 

Dng chi 
Tnthng phông 

Van hOa - Thông 
tin 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xà, phixèng 

Dng chI 
Trumg phông 

Van hóa - 
Thông tin 

Phuing Yen Thjnh % 1 

Phumg Yen Ninh % 1 

Phu&ng Minh Tan % 1 

Phung Nguyn Thai Hc 1 

29 



STT CHI TIEU 
Do'n vi 

tinh 

Näm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhiêm trtrc tip 

Lãnh do co' 
quanphihçrp 

Lãnh dao co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
ho'p báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phy 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HOND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thmnh 
pho 

Phuing Dng Tam % 1 Dng chI BI thu; 
Chü tch UBND 

xã, phuông 

Dng chI Trung 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chii tjch 

UBND xä 
phithng 

Dông chI ChU 
tich UBND 
thành ph 

Phung Nguyn Phüc % 1 

Phuông Hng Ha % 1 

XâMinhBáo % 1 

Xã Tan Thinh % 1 

Xâ Giâi Phiên % 1 

XãVänPhü % 1 

T 1 co quan, do'n vj dtt tiêu chuân 
van hóa 

953 953 

Dng chI 
Trrnng phOng 

Van hOa - Thông 
tin 

Trrnng các 
phOng, ban, c 

quan, do'n vj, BI 
thu Dãng Uy, Chü 

tjch UBND xa, 
phuOng 

Dng chI 
Trueing phOng 

Van hóa 
Thông tin 

Dông dii Chü 
tich UBND 
thành ph 

50 T 1 gia dInh hnh phüc % 90,0 

Dng chI 
Trumg phOng 

Vanhóa-Thông 
tin 

Dông chI BI thu; 
Chü tich UBND 

xä, phung 

Dng chI 
Trumg phông 

Vänhóa- 
Thông tin 

Phuông Yen Thjnh % 90 

Phuông Yen Ninh % 90 

Phumg Minh Tan % 90 

PhuOng Nguyn Thai Hçc % 91 

Phuô'ng Dng Tam % 91 



STT CHI TIEU 
Do'n v 

trnh 

Nãm 2022 

Länh dao co' 
quan chju trách 
nhim tric tiep 

Länh do co' 
quan phi 

LAnh dao cr 
quan chiu 

trách nhim 
thu thp, tong 
ho'p báo cáo 

Lânh do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

PhuO'ng Nguyn Phüc % 90 

Dông chI BI thu; 
ChU tjch UBND 

xã, phithng 

Dông chI Tnrmg 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chü tich 
UBND xà, 

phuYng 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thành ph 

Phumg Hng Ha % 90 

Phumg Hgp Minh % 90 

PhuOng Nam Cuà'ng % 90 

XaMinhBao % 89 

XaTuyLc % 89 

Xä Tan Thinh % 89 

XäAuLâu % 89 

Xã Giâi Phiên % 89 

XãVänPhü % 89 

51 S6 hro't khách du lich Luçit khách 100.000 100.000 

Dng chI 
Truâng phông 

Van hOa - Thông 
tin 

Dng chI TruOng 
phOng Kinh t; Dng chI 

Truâng phOng 
Van hOa - 
Thông tin 

Tru&ng cong an 
thành ph6; BI thu, 
Chü tch UBND 

xA, phu&ng 

Phu?ng Yen TMnh Lrnyt khách 14.600 

Phumg Yen Ninh Luçit khách 14.000 

Phuäng Minh Tan Lugt khách 13.500 

Phumg Nguyn Thai Hc Luçit khách 
I 

14.500 



STT CHI TIEU 
D 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh dLO CO 

quan ch1u trách 
nhim trtrc tip 

LAnh dao co' 
quanphihçp 

Lânh ttao co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hçrp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HOND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thãnh 
pho 

Phuô'ng Dng Tam Luçt khách 18.400 
Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xà, phuông 

Dong chI Trueing 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chü tich 

UBND X, 

phung 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thánh ph 

Phithng Hng Ha Luçit khách 9.000 

Phuông Hçip Minh Luçt khách 5.500 

Phumg Nam Cung LuçTt khách 3.000 

Xà Tan Thinh Luo't khách 3.500 

Xä GiOi Phiên Luçrt khách 2.000 

X Van Phü Lirot khách 2.000 

52 Doanh thu tn du ljch T ding 77 

Dèng chI 
Trung phông 

Vanhoa-Thông 
tin 

Dông chI Truô'ng 
phOng Kinh t; BI 

thu, Chü tich 
UBND xä, 

huàn 

Dông chI 
Trung phông 

Vãnhóa- 
Thông tin 

Dong chI ChU 
tich UBND 
thành ph 

Phung Yen Thjnh T ctng 11,0 

Dong chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xã, phuô'ng 

Dông chI Trung 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chi tich 

UBND xã, 
phuô'ng 

Phumg Yen Ninh T dng 10,5 

Phuông Minh Tan T dng 10,3 

Phiing Nguyn Thai Hc T dng 11,0 

Phuông Dng Tam T' dng 14,0 

Phumg Hng Ha T' dng 6,5 

Phumg HçTp Mirth T dng 4,5 

Phu?ing Nam Cuông T ctng 2,6 



STI CHI TIEU 
I)o'n vi 

tinh 

NAm 2022 

Lânh do co' 
quan chju trách 
nhim trc tiep 

Lãnh dao co 
quan phi h 

Lãnh dao co 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phit 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDNDTP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Xã Tan Thjnh T dng 3,0 

Xã Giâi Phiên T dng 1,8 

Xã Van Phü Ti dng 1,8 

T 1 h dan du'çc nghe, xem phát 
thanh truyn hlnh 

100 100 

Dng chI Giám 
dé,c Trung tam 
Truyn thông - 

Van hOa 

Dng chI Tri.râng 
phOng Van hóa - 
Thông tin; BI thu 
Dãng b các xã, 

phu&ng 

Dông chI Giám 
dOC Trung tam 
Truyn thông - 

Van hóa 

Dông chI ChU 
tich UBND 
thành ph 

IV CHI TIEU yE MO! TRIJ1NG 

54 T 1 cht thai y t thrç'c xu' % 100 
Dng chI 

Tnrâng phông Y 
tê 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 
t; BI thii, Chü 
tjch UBND xã, 

phrnmg 

Dng chI 
Trix&ng phông 

Y t 

Dng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

T 1 dan cu nông thôn dung ntró'c 
hçrp v sinh 

100 100 

Dông chI 
Tri.rng phOng 

Kinh t 

Dng chI Giám 
dc Trung tam Y 
t; Bf thx, Chü 
tjch UBND xä, 

phumg 

Dng chI 
Trixâng phOng 

Kinh t 

1)og chI 
Phing Tin 
Thanh - PhO 

Chü tjch 
UBND thãnh 

ph 

* 
T 1 dan cur nông thôn du'çrc cap 
ntro'c sch qua h thng cp nwc 
tp trung 

% 20 20 

XãMinhBão % 2,9 

XaTuyLc % 48,5 



SIT CHI TIEU 
Don vi 

tinh 

Näm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhiem trtrc tip 

LAnh dao co' 
quan phi hçrp 

Länh dao co' 
quan chlu 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçp báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDNDTP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thãnh 
pho 

Xä Tan Thjnh % 19,6 Dng chI BI thu', 
Chü tjch UBND 

L'uiig em iluoug 
phOng Kinh t; 

Giám dc Trung 
tãmYt 

Dông chI BI 
thu', Chü tjch 
UBND Xâ Au Lâu % 32,8 

Xâ Giâi Phiên % 10 

XãVänPhU % 1,4 

56 
T 1 h dan cir dung h xi hyp c 
sinh 100 100 

Dng chI 
TrirOng phOng 

Kirth tê 

Dng chI Giám 
dc Trung tam y 
t; BI thu', Chü 
tch các phumg 

Tr gpig 
Kinh th 

Dông chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich 
UBND thành 

nhi 

57 T 1 thu gom rae thai rn do thj % 94 100 100 
Dng chI 

Truâng phOng 
Quãn 1 do thj 

Dèng chI Trrnmg 
phOng Tài nguyen 

Môi truO'ng; BI 
thu', ChU tjch 

UBND phuông 

Dng chI 
Truâng phong 
Quän 1 do thj 

Dng chI Trân 
Vit Dung - 
Phó Chü tich 
UBND thành 

ph 

Phung Yen Thjnh % 100,0 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xà, phu?mg 

Dông chI TnrOng 
phOng Quân 1 do 
thj; Tài nguyen - 
Môi trumg; Tài 
chInh - K hoach 

Dng chI BI 
thu; ChU tich 

UBND xã, 
phug 

Phu?mg Yen Ninh % 100,0 

Phu'ng Minh Tan % 100,0 

Phuông Nguyn Thai Hoc % 100,0 

PhuOng Dng Tam % 100,0 

PhuO'ng Nguyn Phüc % 100,0 

PhixOngHngHà % 100,0 

Phung Hçip Minh % 100,0 

Phumg Nam CuO'ng % 100,0 
34 



STT CHI TIEU 
Don vj 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh do co' 
quan chlu trách 
nhiêm tric tip 

Lânh dao co 
quan phôi hçrp 

LAnh dao co 
quan chu 

trách nhim 
thu thp, tng 
hop báo cáo 

Lãnh dio 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) S6 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Clii tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn dâu 

thành 
pho 

58 
T' 1 thu gom, xü 1 cht thai ran nông 
thôn 

40 87 87 
Dng chI 

Tru&ng phông 
Quãn 1 do thj 

Dng chI Truông 
phông Tài nguyen 

Môi triz6ng; BI 
thir, Chü tjch 

UBND xà 

Dng chI 
Tnrng phông 
Quàn ly"  do thj 

Dng chI Trân 
Vit Dung - 
Phó Chü tich 
UBND thành 

ph6 

X Minh Bão % 87,0 

Dng chI BI thtx, 
ChU tich UBND 

Dng chI TnrOng 
phong Kinh t; 

Giám dc Trung 
tâmYt 

Dông chI BI 
thu, Chü tjch 
UBND 

Xã Tuy Lc % 87,0 

Xã Tan Thinh % 87,0 

Xã Au Lâu % 87,0 

X GiOi Phiên % 87,0 

XVänPh % 87,0 

59 
T 1 co' Sr san xut, kinh doanh trong 
khu dan ctr gay ô nhim môi trlrô'ng 
thr'c di dOi, hoc xii' I 

% 65 65 Dng chI 
TrirO'ng phOng 
Tài nguyen - 
Môi truOng 

Dng chI BI thir; 
Chü tich UBND 

x, phix?mg 

Dng chI 
Tru&ng phOng 
Tài nguyen - 
Môi tru(Yng 

Dng chI Trn 
Viêt Dung - 
Phó Chu tich 
UBND thành 

ph6 T 1 co so' gay ô nhiêm rnOi tru'O'ng 
nghiêm trong thrçic xcr 1' 

i 1 100% khi CO phát si 

60 
T lé co s& san xut, kinh doanh dUQ'C 

kiêm tra, hufrng dan thirc hin các bin 
pháp xtr I môi tru?rng 

% 65 

Dng chI 
Trixmg phOng 
Tài nguyen - 

 

Môi truong 

Dng chI BI thi.r; 
Chü tjch UBND 

xã, phumg 

Dng chI 
Tri.râng phOng 
Tài nguyen - 
Môi trithng 

r'M Tr 

Phi.thng Yen Thjnh % 64,7 

Phung Yen Ninh % 63,6 

Phung MinE Tan % 66,7 

PhuO'ng Nguyn Thai H9c % 66,7 



STT CHI TIEU 
Bo'n vi 

tInh 

Nàm 2022 

LAnh dao co 
quan chju trách 
nhim trirc tiep 

Lânh do CO' 

quan phôi hçrp 

Lãnh dao co' 
quan chju 

trách nhiêm 
thu thp, tong 
hop báo cáo 

Länh d3o 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyêt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thành 
phô 

Phuing Dng Tam % 100 

Dng chI BI thu; 
ChU tjch UBND 

xâ, phuOng 

Dng chI Tru&ng 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI BI 
thu; Chü tich 

UBND xâ, 
phuOng 

JJLJ.5 ',..'lll hull 

Vit Dung - 
Phó Chü tich 
UBND thành 

ph 

Phuô'ng Nguyn Phtc % 65 

Phumg Hng Ha % 60 

Phuông Hçxp Mmli % 69,2 

Phu'O'ng Nam Cithng % 

XàMinhBâo % 80 

XaTuyLc % 66,7 

Xä Tan Thinh % 80 

XäAuLâu % 64,5 

Xã Gith Phiên % 61,2 

XaVanPhu % 65,5 

V NHOM CHf TIEU CHUYEN oOi SO vA XAY D!ING oO TH THÔNG MINH 

61 

Ho so' cong vic ti cp thành ph 
thro'c xtr 1 trên môi trtrO'ng mng 
(trfr hE so cong vic thu(3c pIiim vi 
bi' mlt n/ia nu'ó'c) 

71 

Dng chI Chánh 
Van phOng Cp 

üy và Chinh 
quyn; Trueing 

phOng Van hóa - 
Thông tin 

Thu truthig các 
phông, ban, don vj 

Dng chI 
Chánh Van 

phOng Cp üy 
và ChInh 

quyên; Tru&ng 
phôngVanhóa 

Thông tin 

Dng chI ChU 
tich UBND 
thành phô 

36 



STT CH! TIEU 
Don v 

tInh 

Näm 2022 

Lãnh do co 
quan chju trách 
nhim tric tip 

Länh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dio co 
quan chu 

trách nhim 
thu thp, tng 
hop báo cáo 

LAnh dao 
thành phô phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

62 

so cong vic ti cp xA thrçrc XU 
1 trên môi trufrng mng (trfr ho SO' 

cong vic tIzuc pIiirn vi bI m@ n/ia 
nu'ó'c) 

45 
Dng chI BI this; 
Chü tjch UBND 

xa, phu'ng 

Chánh Van phOng 
Cp üy và ChInh 

quyên 

Dng chI 
Chánh Van 

phOng Cp üy 
và Chinh 

quyn; Truông 
phông Van hóa- 

Thông tin 

Dng chI Chü 
tjeh UBND 
thành ph 

63 
T 1 can b, cOng chfrc, viên chfrc 
cttrçc tp hun, bi du'ng, ph cp 
k nAng s co bàn 

% 60 

Dng chI 
Trrnmg phông 

Van hóa và 
Thông tin 

ThU truâng các 
phông, ban, dan 
vj; BI thu Dáng 

Uy, ChU tich 
UBND xA, 

phuô'ng 

Dng chI 
Trumg phOng 

Van hóa và 
Thông tin 

Dng chI ChU 
tich UBND 
thành ph 

64 

T 1 can b, cOng chfrc, vin chfrc 
tham gia khai thác dü 1iu và cong 
ngh s thrçrc phô bin, tp hun, 
bôi dir&ng k5 náng phân tIch, khai 
thác dfr lieu và cong ngh s bng 
nhiu hInh thüc 

50 

Dông chI 
Truô'ng phOng 

Van hóa và 
Thông tin 

ThU truOng các 
phông, ban, dan 
vj; BI this Dãng 

Uy, ChU tich 
UBND xA, 

phithng 

Dng chI 
Truô'ng phông 

Van hOa V 
Thông tin 

Dng chI ChU 
tich UBND 
thãnh ph 

37 



STT CHI TIEU 
Don vi 

tInh 

Näm 2022 

Länh dao co' 
quan chju trách 
nhim trirc tiêp 

Lãnh dao co' 
quan phi hQ 

Lãnh dao co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

Lãnh dto 
thành pht phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh Üy 

CM tiêu 
theo Nghi 

quyet 
HDND TP 

CM tiêu 
phan dau 

cua 
thInh 
pho 

65 

T 1 ngirôi dan thro'c h tro' tao tài 
khoãn trên Cong D1ch vt cong 
Quc gia khi np hi so' giai quyet 
thu tue hmnh chInh ti Bô phn 
hành chInh cong thành ph 
xA, phtrô'ng 

40 

Dng chI Chánh 
Van phông Cp 

üyvàChInh 
quyn; Bi thu 
Dãng üy, Chu 

tjch UBND xà, 
phu?mg 

Thu trumg cac 
phông, ban, clan 
v; BI thu Dãng 

üy, Chu tich 
UBND xà, 
phung 

B phn phiic 
V hành chInh 
cong thành ph 

Dông chI 
Phing Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich 
UBND thành 

ph 

66 
S lu'qng h so' linh vy'c dt dai 
thrçrc thanh toán trtc tuyen tren 
Cong Dch viii cong Quoc gia 

% 40 

Dng chI Chi 
c1ic trueing Chi 
cic thu; Giám 
cic Chi nhánh 

Van phOng 
DKDD 

Truâng B phn 
phiic vi hành 

chInh cong thành 
phô 

TruOng B 
ph.n phc 

hành chInh 
cong thành phô 

DOng chI Trân 
Vit Dung - 
Phó Chu tjch 
UBND thành 

ph 

67 
Can b, cong chfrc, viên chü'c thành 
ph dirçc quãn 1 bang The cong 
chfrc, viên chti'c din tir 

100 

Dng chI Thu 
trucYng Ca quan 
T chirc - Nôi 

v1,1 

Dông chI Chánh 
Van phong Cp uy 

và ChInh quyn 

Dng chI Thu 
truO'flg  Ca quan 
T chrc - Nôi 

vl1 

Dong chI Chu 
tich UBND 
thânh phô 

68 
T I ngu*i dan trtrO'ng thành sfr 

diing các hInh thüc thanh toán 
không dung tin mat 

% 39 
Dông chI 

Trung phOng 
Kinh t 

DngchiBIthu 
Dãng üy, Chü tjch 

UBND xa, 

phuO'ng 

Dông chI 
TruOng phOng 

Kinh t 

Phung Yen Thjnh % 50,4 

Phung Yen Ninh % 50,0 

Phix?mg Minh Tan % 35,0 

38 



STT CHI TIEU 
Don vi 

tInh 

Näm 2022 

LAnh do co' 
quan chu trách 
nhiêm trtrc tiep 

Lãnh dao co' 
quan phi h 

Lãnh d3o co 
quan chlu 

trách nhim 
thu thp, tng 
hçrp báo cáo 

Lânh do 
thành ph phii 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

56/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDND TP 

Chi tiêu 
phan dan 

cua 
thành 
pho 

Phung Nguyn Thai Hc % 65,0 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xä, phuông 

Dng chI Tru&ng 
phông Kinh t; 

Van phông Cp iiy 
và ChInh quyn 

Dng chI BI 
thu; Chü tjch 
UBND xã, 
phung 

Dng chI 
Phüng Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich 
UBND thành 

phô 

Phrnmg Dng Tam 95,0 

PhuOng Nguyn Phic % 43,0 

Phumg Hông Ha 49,0 

Phung Hcip Minh % 10,0 

Phung Nam CuO'ng % 10,0 

XAMinhBão % 14,0 

XãTuyLc 8,0 

Xä Tan Thjnh 50,0 

XãAuLâu 55,0 

XãGiàiPhiên % 10,0 

XãVänPhii % 35,0 

69 
T 1 doanh nghip có thit bj thanh 
toán din tU' 

90 Dng chI 
Trithng phOng 

Kinh te 

€)ong chi Bi thu 
Dãng üy, Chü tjch 

UBND xã, 
phung; Van 

phông Cp üy và 
ChInh ciuvên 

Dong chi 
Trrnmg phông 

Kinht 

F)ong chi 
Phing Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich 
UBND thành 

nhêi 
70 

T 1 h kinh doanh ban lé có thit 
bj thanh toán din tfr 

50 

71 
T 1 ngirb'i dan thrqc Quãn b Ho 
so' sü'c khôe din tfr 

% 81,5 
Die Truôn 
phông Y tê 

Die Giám dc 
TTYT; Die BI 

thu, ChU tjch các 
xâ, phuô'ng 

Die Truôn 
phông Y tê 

Phuô'ng Yen Thinh % 39 100 



STT CIII TIEU 
Don vi 

tInh 

Nàm 2022 

Lânh dto co' 
quan chju trách 
nhiêm trçrc tiep 

Lãnh dao co 
quan phi hçrp 

LAnh dao co' 
quan chju 

trách nhim 
thu thp, tng 
hop báo cáo 

Lãnh do 
thành ph phi 

trách 

Ch tiêu tinh 
giao theo 
CTHE) 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Nghj 

quyet 
HDNDTP 

Chi tiêu 
phn du 

cua 
thành 
pho 

Phumg Yen Ninh % 60,5 

Dic BI thu; Chü 
tjch các xà, 

phu'ông 

Die Trumg phOng 
Y t; Die Giám 

doe TTYT 

Die BI thu; Chü 
tjch các x, 

phuing 

Dèng chI Chü 
tich UBND 
thành ph 

Phuxng Minh Tan % 76,1 

Phu?mg Nguyn Thai H9c % 53 

Phithng Dng Tam % 60,5 

Phu?ing Nguyn Phüc % 100 

Phii?mg Hng Ha % 84,1 

Phix?mg Hçcp Minh % 100 

Phumg Nam Cing 100 

XàMinhBão % 100 

XàTuyLc % 100 

XA Tan Thinh % 100 

XàAuLâu % 100 

Xâ Giâi Phiên % 100 

XàVànPhü 100 

72 

T 1 trtrô'ng mm non, tiu hçc, 
trung hQc co sr cong 1p trên dja 
bàn thirc hin thanh toán hQc phi 
bng hInh thwc thanh toán din tir 
không dung tin mt 

% 100 

Dng chI 
Tru&ng phOng 

Giáo diic và Dào 
tao 

Dng chI Hiu 
truà'ng các trumg 

mm non, tiu 
hoc, trung hçc co' 
s& cong 1p trên 

dia bàn 

Dng chI 
Truâng phong 
Giáo diic và 

Dào tao 

Dng chI ChU 
tch UBND 
thành ph 

73 Kt nap dãng viên mó'i trong nàm 
Dãng 
vien 

146 

40 

147 

Dng ehI ThU 
trueing Ca quan 
T chirc - Ni 

vu 

BI thu các chi, 
dàng b trirc thuc 

Dng chI ThU 
truO'ng Ca quan 
T chixc - Ni 

vu 

Dng chI D 
Van Nghj- Phó 
BI thu ThuOng 
true Thành Uy 



STT 
Do'n vi 

trnh 

Näm 2022 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim trirc tiep 

LAnh d3o co 
quan phi 

Lânh do co 
quan chu 

trách nhim 
thu thp, tong 
hop báo cáo 

LAnh dio 
thành phô phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

Chi tiêu 
theo Ngh 

quyt 
HDNDTP 

Chi tiêu 
phan dau 

cua 
thành 
pho 

Cm TIEU 

Dâng b xä Tuy Lc Dàng viên 5 

BI thu các chi, 
dãng b trçrc 

thuc 

Thu truxng Co 
quan T chüc - 

Ni vii 

Dông chI BI 
thu Dãng Uy 

các xâ, phir?mg 

Dông chI D 
Van Nghj- PhO 
BI thu Thuông 
tr?c Thành üy 

Dãng b xã Tan Thjnh Dãng viên 6 

Dãng bO x Minh Bão Dang viên 5 

Dãng b xã Au Lâu Dãng viên 7 

Dãng b xä Gió'i Phiên Dãng viên 6 

Dãng b xä Van Phü Dãng viên 6 

Dãng b phumg Nam Cithng Dãng viên 5 

Dãng b phumg Hçp Minh Dãng viên 8 

Dãng b phumg Nguyn Phñc Dãng vien 8 

Dãng b phumg Hng Ha Dãng viên 8 

Dãng b phumg Nguyn Thai H9c Dãng viên 9 

Dãng b phumg Yen Ninh Dáng viên 10 

Bang b phi±ng Minh Tan Bang viên 8 

Bang b phung Dng Tam Bang viên 11 

Bang b phumg Yen Thjnh Bang viên 6 

Bang b Trung THPT Nguyn Hu Bang viên 2 
Bang b TrLrmg THPT L Thu'&ng 
Kiêt 

Dãng viên 1 

Bang b T. THPT Chuyên Nguyn 
Tat Thành 

Dãng viên 3 

Bang b T. .THPT Hoàng Qu6c Vit Bang viên 1 
Chi b Truà'n THPT Dan tçnitrl Bãn viên 1 
Bang b Trung tam Y t thành phô Dâng viên 3 
Chi b Trung tam phát trin qu dt Bang viên 1 
CB Ban Quãn 1 Du an và Du tu xây 
drng TP 

Bang viên 1 

Chi b Trung tarn djch vi h trçi NN Dãng viên 1 
Dãng b Co quan Bang - Boàn th Bang viên 4 f 1 



STT CH! TIEU 
Don vi 

tInh 

Näm 2022 

LAnh dao co' 
quan chju trách 
nhiem true tip 

Lãnh dO Co' 

quan phoi hcyp 

Lãnh daoco' 
qUan chju 

trách nhiêm 
thu thp, ting 
ho'p báo cáo 

Länh do 
thành ph phii 

trách 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

56/CTr-TU 
cüa Tinh ÜY 

CM tiêu 
theo Nghj 

quyt 
HDNDTP 

CM tiêu 
phn du 

cua 
thành 
pho 

Dãng b Ca quan ChInh quyn Bang viên 2 BI thu các chi, 
dáng b trrc 

thuôc 

Thu truôig Ca 
quan T chirc - 

Nôi 

Dng chI Bi 
thu Bang üy 

CáC xã, phung 

Dng chI D 
Van Nghj- Phó 
BI thu Thithng 
trçrc Thành üy 

Chi b Toà an Bang viên 1 
Chi b Vin kim sat Dang viên 1 
Chi b Chi Cijc thi hành an thành ph6 Bang viên 1 

Bang b Cong an Thành Ph Bang viên 2 

DB Cong ty CP Vn tãi thu b Yen B Bang viên 2 

CB Cong ty CP Xây dmg s 2 tinh YB Bang viên 1 

CB Cong ty CP Vt 1iu xây dirng YB Dâng vién 1 

CB C.ty CP Tu vn XD giao thông YB Bang viên 1 
DL11 llNfflhluvaiivaulu 

Bang viên 2 

Dng chI BI thu 
các chi, dãng b 

truc thuôc 

Ding chI Thñ 
truâng Ca quan 
T chirc- Ni 

Dng chI BI 
thu các chi, 
dãng b trrc 

thuôc 

Dng chI D 
Van Nghj- Phó 
BI thu Thuông 
tr%rc Thành üy 

Chi b Cong ty CP Bu Tu Kinh Bc Bang viên 1 
CB C.ty CP Tu vn giám sat, kim 
dnh xây dirng YB 

Bang viên 2 

Chi b Cong ty CP Hng Nam Bang viên 2 
CB C.ty CP Môi truô'ng và Nang 
luçmg Nam Thành Yen Bái 

Bang viên 2 

Chi b CTCP Hüu Nghj Qu6c t Bang viên 3 

'' 
S to chfrc co s& dãng hoàn thành 
Mt nhim vi1i tro' len 

M chirc ca 
sâ dang 

>90% >90% 
Bong chI Thu 

trumg Ca quan 
T chc - Ni 

vu 

BI thu các chi, 
dang b trirc thuc 

Bong chI Thu 
trung Ca quan 
T chüc - Ni 

vu 

Bng chI B 
Van Nghj- Phó 
BI thu Thuông 
trrc Thành üy 

S6 dãng viên hoàn thành tot nhim 
vu 

Bang viên > 85% 

76 
S can b, dãng viên thic hin Mt 
trách nhim nêu glro'ng 

% >50% >50% 

77 
S can b lânh do trong h thng 
chInh tn thurc hiên Mt trách nhim 
nêugiro'ng 

% > 70% > 70% 

Dng chI Thu 
trung Ca quan 
T chirc - Nôi 

vu 

BI thu các chi, 
dâng b trirc thuc 

Bng chI Thu 
truâng Ca quan 
T chüc - Ni 

vu 

Dng chI D 
Van Nghj- Phó 
BI thu Thuô'ng 
truc Thành üy 

42 



1M VU TRQNG TAM CUA CAC CO QUAN LIEN QUAN TRONG LINH VIJ'C KINH TE: gm 67 nhim vy 

(Kern theo Ke' hogch hành dç5ng sO 99-KH/TU ngày 02/12/2021 cia Thành iy  Yen Báz) 

STT 
X/ Thôi gian 

hoàn thânh 

Lãnh do 
quan chu trách 
nhim trirc tip 

LAnh do co quan phi 
h 

LAnh do thành ph 
phy trách 

Nhim vy và chi tiêu 

A NHIEM VU CHUNG: 05 nhiêm vu 

Chi do thc hin có chit hxçing, hiu qua nhim vi theo chic nãng, 
nhiêm v cüa co quan, dan vi mInh. Xây dirng k hoch chi tit, phân 
cong nhim vi cho trng t chirc, cá nhân chju trách nhim thirc hin 
vói thai gian, 1 trInh ci,i th ct hoàn thành toàn din, vuçt mute các chi 
tiêu, nhim v thung xuyên va các chi tiêu, nhim vi duçc giao theo 
K hoch hành dng cUa Thành Uy; dng chf truâng các phOng, ban, 
dan vj chju trách nhim t chute thrc hin các chi tiêu, nhim vii cüa 
don vj mInh, thuOng xuyên don dc, dánh giá tin d thirc hin. 

Näm 2022 

Dèng chI Trueing 
các phông, ban, 

don vj trong khi 
kinh t 

Các dng chI lãnh dao 
UBND thành ph 

2 
Tharn muu xây dirng các báo cáo so kt, tng kt vic thirc hin các 
ngh quyt, chi thj cüa Trung uong, cüa tinh, thành ph theo êu cau V 
chuang trInh lam vic eüa Thành 

3 
Hoàn thành các cong trmnh, dir an chuyn tip; khn truang trin khai 
các dr an khOi cong mOi lien quan dn ngành, lTnh vxc quán 1, dam 
báo cci bàn hoàn thành trong nám 2021 theo k hoch. 

4 

Tham mini trin khai thrc hin Nghj quyt s 21 -NQ/TU ngày 
22/01/2021 v xay dirng va phát trin van hóa, con ngu?ii thành pM 
Yen Bái "Van minh, than thin, doàn kt, sang tao, hi nhp, giai doan 
2021 - 2025"; K hooch cüa Ban Thuà'ng vi Thãnh üy v nãng cao chi 
s hnh phc cüa nhân dan näm 2022 

Tuyên truyn, vn dng, M trçi, giüp d các h thoát nghèo theo K 
hoach cüa Ban Thung vii Thành üy. 

1 



STT Nhiêm vu và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

LAnh do co' 
quan chju trách 
nhim trrc tip 

Lãnh dao co' quan phi 
hqp 

Lãnh do thành ph 
phii trách 

B NHIEM VU CU THE: 62 nhiêm vu 

PHONG KINH TE: 15 nhiêm vu 

Phát trin san xut nông nghip theo huâng nâng cao chit luçmg, hiêu 
qua, giá trj gia tang gân vi xây drng nông thôn mi bn vrng . Dam 
bão Giá tn san xut nông lam nghip, thüy san nãm 2022 (giá SS2O1O) 
ctt 

580 t dng; Giá trj san phm thu hoach trên 1 ha cIt trng trot và 
nuôi trng thüy san näm 2022 dt 145 triu ng; san lucmg lucmg 
thrc có hat dat 3.800 tn. 

Näm 2022 

Dong chI Trug 
pg Kinh t 

Dng chI Giám dc Trung 
tam dch vi h trg nông 

nghip thành ph; Trung 
phOng Tài chInh- K 
hoch; Truông phông 
Quàn 1 do thi; BI thu 

Dãng üy các xã, phuO'ng. 

Dng chI Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

2 
Tip tc trin khai quyt 1it các bin pháp phOng, chng djch, khng 
ch djch bnh trên dan gia sue, vt nuôi, dam bào san lucmg thit hai 
xut chung dtt 9.700 tn. 

Näm 2022 

Dong chI Giám dc Trung 
tam djch v, h6 trV nông 
nghip TP; BI thu, Chü 
tjch UBND xà, phu'è'ng. 

3 

Trin khai thirc hin tt D an trng rrng cay da miic dIch, to cãnh 
quan môi trung sinh thai va phát trin kinh t lam nghip trên dia bàn 
thành ph Yen Bái, giai doan 2021 - 2025, djnh huthg dn näm 2030. 
Chi dto hoàn thành k hoch trng 300 ha ri'rng. Phi hop vOi Hat 
Kim lam thành ph và các dja phuong hoàn thành chi tiêu 120ha rmg 
g 1rn và 1.000 ha r11ng duçic ep chirng chi rrng bn vüng (FSC, 
PEFC/VFCS) trong näm 2022 

Näm 2022 

Hat trung Ht Kim lam 
thành phô; BI thu Dãng 
Uy, Chü tjch UBND các 

xã phuO'ng. 

4 
Tip tc tham muu trin khai thrc hin Co hiu qua Nghj quyt 
69/2020/NQ-HDND cUa HDND tinh và các chInh sách khác có lien 
quan. 

Nàm 2022 

Giám dc Trung tam djch 
vi h trç nông nghip 

thành ph& BI thu Dãng Uy 
các xã, phuông. 

5 
Phát trin mOi 04 san phm OCOP gm Nm linh chi Minh Bão, Tinh 
bt ngh Tan Thjnh, Cao xuang ngira bach nguyen c& LU Vuang VU, 
Ca chua Tuy Lc dt hang 3 sao. 

Näm 2022 

2 

Dng chI Thu tru&ng các 
phông, ban, don vi lien 

quan 



STT Nhiêrn vii và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

Länh dao car 
quan chju trách 
nhim triyc tip 

Lãnh dao car quan phôi 
hçrp 

LAnh dto thành phi 
phii trách 

6 
Don dc, huoTig dn các x duy trI và nâng cao chit lisçmg xây dmg 
nông thOn mâi. Trin khai xây dg 08 thôn dt thôn nông thôn mi 
kiu mu näm 2022 

Näm 2022 

Dng chI Trung 
phOng Kinh th 

Ban Chi do xâ dmg 
nông thôn mài thành ph6, 
Dng chI BI this, Chü tch 

cac xa 

Dông chI Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành phô 

7 Chü dng trong cOng tác phOng, chng thiên tai, tim kim cru nan. Nàm 2022 
Ban Chi huy PCTT-TKCN 

thành ph& BI this, Chü 
tjch các xà, phumg. 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành phé 

8 
Tham mini chi do thirc hin tht cOng tác quãn 1, khai thác các cOng 
trInh thüy liyi trên dja bàn; thrnmg xuyên kim tra, nâm bat dam bão 
tisâi tiêu nuOc phiic vi san xut nOng nghip. 

Näm 2022 
Giám dc Cong ty TNHH 
Tan Phii; BI this, ChU tjch 

các xà, phi..r&ng 

Dng chI Phng Tin 
Thanh - PhO Chü tich 

UBND thành ph 
9 

Trin khai thrc hin Nghj quy& sé 20-NQ/TU ngày 22/01/2021 cüa 
Thành üy Yen Bái v "Phát trin cOng nghip thành ph Yen Bái theo 
hung bn ving, than thin vi môi truông, giai do?n 2021 - 2025, 
dnh hug dn näm 2030". Trin khai thc hin tM các chuong trini 
khuyn cOng, tit kim näng lucng. Thic hin giâi thiu và chip thuân 
dja dim cho các nhà du tu có nhu cu du tu trên dja bàn thành ph. 
Xây drng k hoach, các giài pháp cu th dam bão hoàn thành cac muc 
tiêu giá trj san xut cOng nghip trên dia bàn näm 2022 dt 4.600 
dng. 

Näm 2022 

Dng chI Chi cic trisng 
Chi cic thus; Chi cic 

tru&ng Chi cc Thng ké; 
Trumg phOng Tài chInh - 

K hoach; Trueing Các 
phOng, ban don vj lien 

quan; BI this, Chü tjch cac 
xà, phuOng 

10 
Tip tic thu hut du tu vào cm cOng nghip Au Lâu; tip tuc dOn 
05 doanh nghip ti cim cOng nghip Au Lâu xây drng nba may và di 
vào hot dng trong näm 2022. 

Nãm 2022 

Dng chI Trug các 
phOng, ban, don vj lien 

quan; d/c BI this, Chü tjch 
UBND xã Au Lâu 

3 



STT Nhim vij và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thanh 

Lânh dao co' 
quan chju trách 
nhim triyc tip 

Lãnh do co' quan phôi 
hçrp 

Lãnh do thành pho 
phi trách 

11 

Trin khai Nghj quyt s 19-NQ/TU ngày 22/01/2021 cUa Thành Uy 
Yen Bái v "Phát trin thuang mai  - djch vii thành ph theo hung 
chuyên nghip, hin dai,  thüc dy kinh t do thj tang truOng nhanh, bn 
vüng giai don 2021 - 2025". Dam bâo tng mirc ban 1ê hang boa và 

x doanh thu dch vi tiêu dung näm 2022 dt 16.500 t dong. 

Näm 2022 

Dng chI TruO'ng 
phOng Kinh 

Chi cue trll&ng Chi ciic 
Thông kê; Truâng phOng 

Tài chInh - K hoach; 
Tru&ng các phOng, ban 

do'n v lien quan; BI thu, 
Chü tjch các xã, phumg. 

Dông chI Phüng Tiên 
Thanh - Phó Chu tjch 

UBND thãnh phô 12 

Dy mnh phát trin thucmg mai  din tü; thanh toán không dung tin 
mat. Tang cu&ng cOng tác phi hgp vi các ngân hang thuo'ng mi trên 
dia bàn khuyn khIch, huó'ng dn ngui dan sir diing các phuong thüc 
thanh toán không dung tin mt; phAn d.0 t' l nguôi dan tru&ng thành 
si:r diving the thanh toán không dung tin mt näm 2022 dt 39%. 

Näm 2022 
DOng chi BI thu Dãng üy, 
Chu tich các xà, phuOng 

13 
Xây dmg các gian hang trung bay, gii thiu, ban các san ph.m OCOP 
cüa thành ph và cüa các dja phuong khác trong Ca nuâc ti ch 
phuông Yen Thjnh va chçi phu&ng Nguyn Thai Hçc 

Näm 2022 

Dng chI Trung phOng 
các phOng, ban don vj lien 
quan; BI thu Dâng üy, Chii 

tjch các phung Yen 
Thinh, Nguyn Thai H9c. 

14 

To diu kin thun 1çi v thu tuic  hành chInh... d cac doanh nghip 
tim kim, ma rng tM trung xut khu các san phãm hang hóa có tiêm 
nàng, lçii th cUa thành ph, nht là các thi truO'ng khó tInh. Näm 2022, 
giá trj xut khu dat  93,4 triu USD. 

Näm 2022 

Chi cue  trthng Chi cic 
thu; Chi cuic  tru&ng Chi 

cuic Thng kê; TruOng 
phOng Tài chInh - Kê 

hoach; TruOng các phOng, 
ban don V1 

Dng chI Phing Tin 
Thanh - PhO Chu tich 

UBND thành ph 

15 

Tang cuing thông tin tuyên truyn, nâng cao hiu bit cüa nguai dan 
trong sU' ding nuâc sach,  hçip v sinh; phi hçip huang dn ngui dan 
nông thôn sir dung nba tiêu hçip v sinh, thuic hin h trV các h ngheo 
xây drng nhà tiêu hçip v sinh. 

Nam 2022 

4 

Dng chi Giám doe Trung 
tam t thành ph; BI 

thu, Chü tjch UBND xä, 
phumg 



STT Nhim vi và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim trijc tip 

Lãnh do cr quan phoi 
hçrp 

Lânh dto thành pho 
phi trách 

II PHONG TAI CHINH - KE HOACH: 14 nhiêm vu 

Dy mnh Cong tác tuyên truyn, ph bin các chInh sách i.ru dãi h tr 
d.0 tu cUa tinh giai doan 2021 - 2025; chInh sách h trq hát triên kinh 

t
tp th cüa tinh giai don 2021 - 2025. Chü dng phôi hci Vifi CC 

dan vj trong thirc hin phát trin mó'i 120 doanh nghip, 05 hçrp tác 
xã; 30 t hçp tác. Tp trung cho cong tác thu hiit du tu, xây dixng k 
hoch t chute hi nghj xüc tiên, m6i gi du tu näm 2022 Näm 2022 

Dng chI Truâng 
phOng Tài chInh - 

K hoch 

Chi ciic trixOng Chi cue 
Thu; Chi:i tjch Uy ban 

MTTQ TP; Trixmg phông 
Kinh t; BI thu, Chü tjch 

UBND xã, phuông 

Dng chI Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tjch 

UBND thành phô 

2 Chü trI xây drng kjch bàn tang truô'ng näm 2022 
Chi cuic  trung Chi cute 
thng kê; Trrning các 
phông, ban, dn vj 

Dng chI ChU tjch 
UBND thành ph 

3 

Thrc hin hiu qua K hoch dâu tu cong trung hn giai do.n 2021- 
2025 và K ho?ch  du tu cong näm 2022; iru tiên bô trI, sir dtng nguôn 
ngân sách cho cac dur  an to dng 1irc thu hut các nguôn lure  dau tu 
ngoài ngân sách, các dur  an trQng diem có tInh chAt lan tOa, thilic dAy 
phát trin kinli tê - xà hi, các dur  an cAp bach phOng, chng thiên tai. 
Tp trung dAy nhanh tin d quyt toán các cong trinh xây dçrng ca bàn 
tr ngun vein ngân sách nhà nuâc. 

Näm 2022 

Dng chI Trung phOng 
Quàn 1 do thj, TruOng 

Ban QLDA fTXD; BI thu 
Dang üy Chü tjch UBND 

xà, phung 

Chu trI tham mini, huàng dn trin khai các giài pháp sit chat 1ut 
tài chInh - ngân sách, chAp hành dut  toán ngan sách nhà nuOc dung quy 
djnh cüa pháp lut; dAy nhanh tin d thâm djnh vic phân b ngân 
sách theo quy djn1 

Näm 2022 

Dng chI Trueing các 
phông, ban, dan vj, doan 
th TP; BI thu Dàng üy, 

ChU tjch UBND xã, 
phu?mg 

Xây dmg kjch bàn, k hoch diu hành chi tit thu ngân sách, phAn dâui 
thu ngân sách nãm 2022 dt 770 t ding 

Näm 2022 

Dng ehI Chi cute  truâng 
Chi cue thu; Trurng 

phông Tai nguyen và Môi 
trumg; BI thu Dàng üy, 
Chü tjch các xã, phumg 



STT Nhim vii và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

Lãnh dao cy 
quan chju trách 
nhim trii'c tip 

Lãnh d3o co' quan phoi 
hçrp 

Lânh do thành pho 
phi trách 

6 Thirc hin dy dU, kjp thai, cong khai NSNN theo quy djnh. Nàm 2022 

Dông chI Trrnrng 
phông Tài chInh - 

K hoach 

Dèng chI Truâng các 
phOng, ban, &m vj, doãn 
th TP; Bi thu Dãng 1iy, 

Chü tich UBND x, 
phung 

Dng chI Chu tch 
UBND thành ph 

7 

Tham mini thirc hin giao dir toán theo hung giao nhim vi, dt hang 
hoäc du thu cung cp san phm, djch vii cong sU' diing ngân sách nhà 
nrn9c ti'r ngun kinh phi chi thucmg xuyên theo Nghj djnh s 
32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phU di vai các san phâm, 
djch vi cong dü diu kin. 

Nàm 2022 
Dong chI Truông các 
phông, ban, dan vj 

8 
Trin khai thrc hin nhanh chóng, dung quy djnh cong tác thrn djnh 
xác djnh giá tài san, dt dai va thñ tuc thanh 1 tài san các du an cüa 
thành ph. 

Näm 2021 

Dng chI Trumg các 
phông, ban, dan vj, doàn 
th; BI thu Dâng üy, Chü 
tjch UBND xã, phung 

ChU trI thuc hiên mua s&m tài san tp trung phic vi thrc hin cong tác 
chuyên mon cho các phOng, ban, don vj, UBND xã phuOng. 

10 
Hoàn thành cong tác thm djnh, thm tra quyt toán cac dir an xây 
dmg co ban va quyt toán NSNN di vth các don vj dr toán, các xã, 
phumg theo dung thai gian quy djnh. 

Thuc hin quãn 1 giá theo co ch thj truOng, dam bão cOng khai, minh 
bach. 

Chi cuc tru&ng Chi cic 
thng kê; BI thu, ChU tjch 

UBND x, phumg 

12 

Si& ch.t k' cuong, 1ut hành chinh, lam t& cong tác kim tra, giám 
sat và cOng khai minh bach vic quãn 1, chi tiêu ngân sach, sir diing tài 
san nha nuic tai  các don vj. Xir 1 trit d& nghiêm khc các sai pham 
ye quan 1 tài chinh dâ duçc co quan kim toán, thanh tra, kim tra 
kin nghj. 

Näm 2022 

6 

DOng chI TruO'ng các 
phOng, ban, dan vj; BI thu 
Dang üy, Chü tjch UBND 

xä, phuOng 



STT Nhim vii và chi tiêu 
Tho'i gian 

hoàn thành 

Länh dao c0 
quan chju trách 
nhim trrc tip 

Lãnh d3o co' quan phi 
hçrp 

Lânh d3o thành ph 
phii trách 

13 
Xây drng K hoach phát trin kinh t - xã hi; dir toán thu, chi ngân 
sách và k hotch du tu cong näm 2023 

Qu IV/2021 

Dng chI Truâng 
phOng Tài chInh - 

K hoach 

Dng chI Tnthng các 
phông, ban, darn vj; BI thu 
Dãng üy, ChU tjch UBND 

xA, phithng 
Dong chI Chü tjch 
UBND thành ph 

14 
Trin khai thc hin k hoch ti,r chü mt phn v tài chInh giai doan 
2022 - 2025 di vâi 05 tru?irng mAm non: Bong Sen, Yen Thnh, Hoa 
Ban, Hoa Lan, Nguyn Phüc 

Näm 2022 

TruO'ng phOng Giáo diic V 
Dao tao;  Hiu trithng các 
trumg mm non: Bong 

Sen, Yen Thjnh, Hoa Ban, 
Hoa Lan, Nguyn Phüc 

III PHONG TA! NGUYEN VA MO! TRUNG: 07 nhiêm vu 

Lam tt cong tác quãn 1 Nhà nuc v tài nguyen và bão v môi trung 
sinh thai; T chirc kim tra xir 1 nghiêm các tru&ng hçcp sai phm 
trong linh virc Tài nguyen và môi trumg, nht là vic sr diing dt dt 
sai miic dIch, ln chim dt dai, khai thác, tp kt, kinh doanh cat sOi...; 
xi:r 1 trit d các car sâ gay ô nhim môi trung, phAn du nàm 2021, t' 
l car s san xuAt, kinh doanh trong khu dan cu gay o nhim môi trung 
duçc di dO, hoc xi:r l dat  65% tr& len; trong dO xir 1 100% car s 
gay ô nhim rnôi truOng nghiem tr9ng "ne'u có phát sinh,). 

Näm 2022 

Dng chI Trisâng 
phông Tài nguyen 

Va môi trung 

Dng chI Giám dc Trung 
tam phát trin qu d.t; BI 

thu Dâng üy, ChU tjch 
UBND xA, phiRmg; các 
phOng, ban darn vj lien 

quan 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thàflh phô 

2 
Thirc hin diu chinh quy hoach sfr diing dt giai doan 2021 - 2030 
ngay sau khi quy hoach tinh dugc cp có thm quyn phê duyt 

Näm 2022 Dng chi Truâng các 
phOng, ban, darn vi lien 

quan Tip tic trin khai thiic hin dir an chinh 1, s hóa d 1iu dt dai giai 
doan 2021 -2025 

Näm 2022 

Rà soát các truOng hap chuyn miic dIch sü' diing dt trên dja bàn d 
tham mu'u xr l theo quy djnh và dam bão ngun thu ngân sách näm 
2022. Kiên quyt không chuyn miic dIch dAt di vth các tru&ng hap tir 
san tao  trái phép. 

Näm 2022 

Dng chj Giám dc Chi 
nhánh Van phOng Dang k 
dt dai thành ph; Chi ciic 
truOrng Chi c1ic Thuê TP; 

D/c Bj thu, Chü tjch 
UBND xà, phuông 



STT Nhim vi và chi tiêu 
Thai gian 

hoàn thành 

LAnh do co 
quan chlu trách 
nhim trc tip 

Länh do co' quan phôi 
hqp 

Länh to thành ph 
phii trách 

Ph6i hçTp Sâ Tài nguyen Môi tru&ng kim kê d.t dai tti thành phé Yen 
Bái nàm 2022, thirc hin kim kê dat dai theo dung k hotch d ra. 

N 2022 

Dng chI Truô'ng 
phOng Tài nguyen 

va môi trucYng 

Dng chI Giám dc Chi 
nhánh Van phOng Dang k 
dt dai thành ph; Chi ciic 
truâng Chi ciic Thu TP; 

Die BI thu, Chü tjch 
UBND xã, phumg 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 
6 

Phi hçp lam tt cong tác thAm djnh, bi thuông h trçY tái dirih CU the 
dir an, cong trinh trên dja bàn thành phi. 

Nãm 2022 

Dng chi Giám dc TT 
PTQD; TruO'ng phong 

QLDT, Kinh t TCKH; BI 
thu Dàng üy, Chü tich 

UBND xà, phung 

7 
Theo dOi, don dc, phéii hçip trin khai thrc hin cp Giy chtirng fl -'afl 
quyn sir diing dt kjp thai cho nhân d, dam báo các khoãn thu tir 
hçp pháp hOa, chuyn mic dIch sr ding dt dt 60 t Mng trâ len. 

Näm 2022 

Dng chI Giám dc Chi 
nhanhVanphOngDangk 
dt dai thành ph; Chi cue 
trung Chi CJC Thu TP; 

Die BI thu, Chü tjch 
UBND xa, phumg 

IV PHONG QUAN LY oO THI: 11 nhim vu 

Tip tiic hoan thin các quy hoch phân khu các xà, phuông theo quy 
hoch chung; thrc hin 1p quy hoch các xä Minh Bão, Tuy Lc, Au 
Lâu, diu chinh quy hoach phân khu phuang Nam Cuang. 

Näm 2022 

Dng chI Trueing 
phông Quân 1 do 

thi 

Dng chI truO'ng các 
phOng, ban, dan vj; Die BI 
thu, Chü tch UBND xa, 

phung 

Dong chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tch 

UBND thành ph 

2 
TQp trung hoàn thin và trInh phê duyt D an cOng nhn thành ph 
Yen Bái và khu vrc phi c.n dat  tiêu chI do thj l°ai  II 

Näm 2022 
Dng chI Chü tich 
UBND thành ph 

3 
Xây dirng và trin khai thuc hin Chuang trinh phát trin dO thj thành 
ph Yen Bái, tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025, dinh huO'ng dn nãm 
2030 

Näm 2022 

S 

Dng chI Tru&ng các 
phOng ban, dan vj lien 

quan 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 



STT Nhim vit và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

Lãnh do co' 
quan chiu trách 
nhim trrc tip 

Lãnh d3o co quan phi 
hçrp 

LAnh dio thành ph 
phi trách 

4 

Triên khai xây drng 04 tuyn dumg sang - xanh - sach - dp (ththng 
Yen Ninh doçin tà' Ngã tu' Nam Cu'àng dê'n tru'ô'ng Nguyn Hue, du'àng 
Thành Công, du'&ng L,3 Thu'ô'ng Kit, du'ô'ng Lê Hang Phong). Don 
dc, hu'rng dn mi xã phuOng xây dmg 02 tuyn dung thôn, t dan 
ph dat  tiêu chI sang - xanh - sach - dçp. 

Nàm 2022 

Bong chI Truâng 
phông Quãn 1 do 

th 

Dông chI Tnrng cac 
phOng, ban, don vj; BI thu 
Dãng üy, Chü tjch UBND 

xà, phung 

Dng chi Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

5 

Thuàng xuyên kim tra, don dc Cong ty C phn Môi tru?mg và Näng 
luçmg Narn Thành Yen Bái thirc hin tht cong tác quét và thu gom rae 
trên da bàn thành ph& không d rác thai tn dçng trên duà'ng. Phn 
du T' 1 thu gom rác thai rn do thj dat  100%; T 1 thu gom, i 
chit thai rn nông thôn dat  t1r 87% tth len. 

Nãm 2022 
Dng chI Tthn Vit 
Dung - Phó ChU tch 

UBND thành ph 

6 
Xây dung 07 tuyn dug chInh duc chiu sang thông minh vth tng 
chiu dài 23 km (Du'àng Dinh TiCn Hoàng, Din Biên, Nguyê'n Ta't 
Thành, Nguyên Van Cli', Yen Ninh, Nguyên Thai HQC, Ngo Minh Loan) 

Näm 2022 

Dng chI Tnxg phOng 
Tài chInh - K hoach; 

Giám dc BQL DA du tu 
xay dimg TP 

Dng chI Phàng Tin 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

' 
Rà soát tinh hInh quãn 1, cp phép xây dirng trên dja bàn thành ph, 
kin nghj xir 1 các tru?mg hçp sai pham. 

Näm 2022 

Di quãn 1 trt tT do thj 
thành ph 

8 
Theo dOi, quân 1 chat chë vic cp phép, d dt, v.n chuyn d.t trên 
dja bàn, kiên ngh xu 1 nghiêm các tru'mg hçip vi phm. 

Näm 2022 

9 
Chü tn, phi hçcp vói Ban Quan 1 di.r an d.0 tu xây dmg, UBND các 
x, phuô'ng thçrc hin trng 10.000 cay xanh do thj. Phn du din tIch 
dt cay xanh do thj nãrn 2022 dat  7,2 m2/nguO'i 

Nàm 2022 

Dng chI Truâng phOng 
Tài chInh - K hoach; 

Giám dôc BQL DA dâu ti,r 
xây drng TP; BI thu Dâng 

Uy, ChU tjch UBND x, 
phung 

9 



STT Nhiém vii và chi tiêu 
Thai gian 

hoàn thành 

LAnh dao co' 
quan chju trách 
nhim tri.rc tiêp 

Lãnh dao co' quan phôi 
hçrp 

Lãnh dao  thành ph 
phii trách 

10 

Phát trin h thng din chiu sang tuyn ngO; phi hçp, don dc vi 
UBND các xã dy mnh xä hi hóa din chiu sang tuyn ngO. Phn 
du xây dmg mi xã t1r 2 km dithng "thp sing throng quê"; phn du 
t) le khu nha i, ngO xóm duçic chiu sang näm 2022 dt 81%. 

Näm 2022 
Dng chI BI thu Dáng fiy, 

Chü tjch UBND x, 
phuO'ng 

Dông chI Tr.n Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 
Xây drng K hoach  th?c hin K hoach chuyn di s ngành Xây drng 
tinh Yen Bái, giai doan 2021 - 2025, djnh hirOng dn näm 2030 

Qu 11/2022 
(ban hành 

sau khi tinh 

ban hành ké' 

hoach,) 

Dng chI Trung các 
phông, ban, &m vj lien 

quan 

V BAN QUAN L' DU AN DAU TIJ XAY DUNG THANH PHO: 04 nhim vu 

Dy nhanh tin d, hoân thành các cong trinh, dr an chuyn tip; khn 
truang trin khai th?c hin các cong trInh dr an khi cOng mi nàm 
2022. 

Näm 2022 

Dng chI Giám 
dc Ban Quãn l 
dr an du tu xây 
dirng thành ph 

Dng chI Trung phOng 
Tài chInh - K hoach, 

Quãn 1 do thj; Giám dc 
Trung tam Phát trin qu 

dt; BI thu, Chü tich 
UBND x, phuO'ng 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 

2 
T chüc thirc hin nghiêm vic t chirc lira chçn nhà thu qua mng 
Internet 

Näm 2022 

Dng chI Tri.thng phOng 
TCKH, Quãn 1 do th; BI 

thu Dâng üy, Chü tich 
UBND xã, phu?mg 

Hoân thành cong tác 1p báo cáo quyt toán dr an hoàn thành theo 
dung thi gian quy ±. 

Näm 2022 
Dng chI Truong phông 
TC-KH; BI thu, Chü tjch 
UBND các xã, phuông 

4 
Phi hçp vOi Trung tam PTQD thành ph trin khai thuc hiên hoàn 
thành cac dr an phát trin qu dt theo dung tin d, k hoach duoc 
duyt, thu tin du giá các qu d.t dat  174 t dng trâ len. 

Näm 2022 

i CS 

Dng chI Giám dc Trung 
tam phát trin qu dt; BI 
thu, Chu tjch UBND x, 

phuong 



STT Nhim vii và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

Lãnh dio co' 
quan chju trách 
nhim trrc tip 

Länh dao co' quan phi 
hçrp 

Lãnh dto thành ph 
phl trách 

VI CHI CUC THUE THANH PHO: 03 nhim vu 

Chii trI tham rnuu xây drng kjch bàn, giãi pháp, bin pháp thu ngan 
sách nàm 2022 chi tit theo trng tháng (bao gm Ca thu can di và thu 
tr dat) dam bão chi tiêu giao näm 2022 dt 770 t dng 

Näm 2022 
Dng ehI Chi 
truâng Chi 

thu 

Die Tnxâng phông Tài 
ehInh - K hoch; Die 

Giám doe TT PTQD; Die 
Trueing phOng TNMT; 
Die Bi thu Dãng bO 

xà, phung 

Dng chI Chü tjch 
UBND thàrih ph 

2 
Djnh k' hang tháng báo cáo Thu?mg trirc Thành üy, TT UBND thành 
ph và d xut giái pháp lãnh do, chi do v thu ngân sáeh dam bão k 
hoach d ra. 

D/e Trrning phOng Tài 
ehInh - K hoch; Die 
Giám dc TT PTQD 

3 
Trin khai quyt 1it các bin pháp chng tht thu ngân sách, ttp trung 
vao thu ngoài quc doanh. Tang cuOng cong tác kim tra, thanh tra 
thu& tip tiic thirc hin dua eác h min thu vào din quãn 1 thu. 

Näm 2022 
Dông ehI Chi eiie 

truàng Chi eiie 
thu 

Dèng chI Trueing phOng 
Tài ehInh - K hoeh; Tài 

nguyen và Môi trumg; 
Giám dc Trung tam phát 
trin qu9 dt; BI thu Dâng 

üy, Chü tich UBND eáe 
xã, phung 

Dông chI ChU tjeh 
UBND thành ph 

4 
Phi hgp vâi Chi nhánh Van phOng Dang k dt dai thành ph Yen Bái 
dam bào tST 1 h sa 1inh vire dt dai duçic thanh toán trirc tuyn trên 
Cng Djch vii cong Quc gia dat  It nht 40% 

Dng ehI Giám doe Chi 
nhánh Van phOng DKDD; 

B phn phitc viii hành 
chInh cong thành ph 

Dông chI Trân Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 

VII TRUNG TAM PHAT TRIEN QU DAT THANH PHO: 03 nhiêm vi 

Lam tht cong tác bi thumg, h trçY, tái djnh cu khi thu hi dAt d thire 
hin các cong trInh, dir an theo k hoach cüa thành ph; phi hçp thirc 
hin GPMB các cong trInh trong dim cüa tinh trên dja bàn. 

Näm 2022 

Dng chI Giám 
de Trung tam 

phát trin qu dAt 
thành ph 

Dng chI Truâng eác 
phOng, ban, dan vj lien 

quan; die BI thu, ChU tjch 
UBND xã, phu&ng 

DOng ehf Trân Vit 
Dung - Phó ChU tjeh 

UBND thành ph 



STT Nhim viii và chi tiêu 
Thoi gian 

homn thành 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim trçrc tip 

Länh dao ccr quan phoi 
hç'p 

Lãnh aao thành ph 
phii trách 

2 
Rà soát, chinh l bin dng dt dai nht là di vâi các dr an thu hi 
giâi phóng mt bang. 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 

phát triên qu dat 
thành ph 

Trung phOng Tài nguyen 
môi trueing TP; Giám dc 
Chi nhánh VP DKDD; Bi 
thu Dãng üy, Chü tjch các 

xà, phuing 
Dông chI Trân Vit 

Dung - Phó ChU tjch 
UBND thành ph 

3 
Ph6i hp vOi Ban Quân 1 dr an Du tu, xây di,rng thành ph tham muu 
trin khai thirc hin hiu qua cong tác thu ngân sách tir phát trin qu5 
dt dam báo näm 2022 dat  174 t &ng tr& len. 

Nàm 2022 

GD Ban Quãn l dir an 
du tu xây dirng; Chi CiTC 

Thu; Chi nhánh VP 
DKDD TP Truâng các 

phOng. ban, dcm vj; BI thu 
Dãng üy, Chü tch UBND 

xã, phuô'ng 

VIII CHI NHANH VAN PHONG BANG K BAT BA! THANH PHO YEN BA!: 03 nhiêm vu 

ChU trI giài quyt các thu tiic hãnh chinh, c.p Giy chüng nhn quyn 
sü diing dt cho nhân dan dung thi han. 

Näm 2022 

Ding chI Giám 
dc Van phOng 
Dàng k dt dai 

thành phô 

Dng chi Trung phOng 
Tài nguyen môi trung; 
Chi ciic truOng Chi ciic 
thu; TruO'ng B 

phiic vi hành chInh công; 
BI thu, chü tjch các xà, 

phuOng 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chu tjch 

UBND thành ph 

2 
Bão dam các khoãn thu tr h?p  pháp hóa, chuyn mi,ic dIch sü dtng dt 

dat 60 dng trâ len. 

3 
Phi hçip vi Chi ciic thu thành ph dam bão t lé h so linh viic dt 
dai dugc thanh toán trirc tuyn trên Cng Djch vi,i cong Quc gia dat  It 
nh.t 40% 

IX CHI CUC THÔNG KE THANH PHÔ: 01 nhiêm vu 

Chu tn phi hçip vi các phOng, ban, don vj và các xâ, phung trong 
vic rà soát, dánh giá các chi tiêu phát trin kinh t - xã hi cüa thành 
ph, xã, phuô'ng dam bào tinh dung, thng kê d.y dci, khách quan kt 
qua thirc hin các chi tiêu phát trin kinh t - xà hi cUa thành ph nàm 
2022. 

Näm 2022 

17 

Dng chI Chi ciic 
truâng Chi cic 

thng ké 

Dong chI Trumg các 
phOng, ban, don vj; BI thu 
Dãng üy, Chu tjch UBND 

xA, phuO'ng 

Dng chI Chu tjch 
UBND thành ph 



STT Nhim viii và chI tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

Lãnh do co 
quan chju trách 
nhim trrc tip 

Länh do co quan phoi 
h9'p 

LAnh do thành ph 
phi trách 

X DO! TRT TU DO TH!: 01 nhim viii 

Tang cung cOng tác quãn I trt tir do thj; T chirc ra quân theo d!flh 
k' dê xü 1 vi pham trt tir do thj. 

Näm 2022 
Dng chI Di 

truâng Dôi trât tu 
do thj 

Dng chI Trithng phOng 
Quãn 1 dO thj, BI thu. 

Chi:i tjch UBND xã, 
phuOng 

Dông chI Phüng Tiên 
Thanh - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 

XI HAT KIEM LAM THANH PHO: 03 nhiêm vu 

Phi hp vii phOng Kinh t trin khai trng mth 300 ha rrng tp trung. 

Näm 2022 
Dng chI Hat 

truông Hat  kim 
lalTi 

Dông chI Truâng phOng 
Kinh t; BI thu Dáng üy, 

Uy ban nhân dan xã, 
phuOng 

Dông chI Phüng Tiên 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 2 
Chü tn chi dao  thirc hin phát tnin 120 ha rüng g iOn và 1.000 ha 
rmg rung duçic cp chOng chi rung bn v&ng (FSC, PEFC/VFCS) 
trong näm 2022 

Trin khai thirc hiên hoàn thành 100% chi tiêu, nhim vii cüa ngành; 
thrc hin tt cOng tác quãn 1, báo v rü'ng, phOng cháy chüa cháy 
rirng; kiêm tra, kiêm soát lam san, quân 1, bâo v dng vt hoang dà... 
theo quy djnh cUa Lut lam nghip va các quy djnh cüa pháp iu.t. 

Näm 2022 
Dông chI Hat 

truOng Hat  kim 
lam 

Các co' quan, phOng, ban, 
do'n vj lien quan; BI thu 

Dáng üy, Chü tjch UBND 
cac xã, phu&ng 

Dông chi Phing Tiên 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

13 



S 
 4NHIM VIJ TRQNG TAM CUA CAC Co.  QUAN KHOI VAN HOA - xA HQI 

'HONG TIN - TUYEN TRUYEN NAM 2022: gIm 39 nhim vi 

hogch hành dng sá 99-KH/TUngày 02/12/2021 cia Thành áy Yen Bái) 
YEN i / J 

STT 

\\1 N 

Thôi gian 
homn thành 

Lãnh do CY quan 
chiu trách nhim 

trite tiep 

Lãnh dao c quan 
phoi hqp 

Lãnh do thành 
ph phii trách 

Nhim vu và chi tiêu 

A NHIM VU CHUNG: 05 nhiêm vi 

ChI do thrc hin có chit lixçng, hiu qua nhim vii theo chüc näng, 
nhim vi cüa cc quan, don vj mInh. Xây dmg k hoch chi tit, phn 
cong nhirn vii cho tirng t chiirc, Ca nhân chju trách nhim thirc hin vài 
th?ñ gian, 1 trInh cii th d hoàn thành toàn din, vugt mirc các chi tiêu, 
nhim vii thumg xuyên va các chi tiêu, nhim vii drçic giao theo Kê 
hoach hành dng cUa Thành üy; dng chI triiing các phong, ban, don vj 
chju trách nhim t chirc thirc hin các chi tiêu, nhiêm vu cUa don v 
minh, ththng xuyên don dc, dánh giá tin d thixc hin. 

Näm 2021 

Dng chI Trumg 
các phOng, ban, 

dan vi khi van hóa 
- xä hi, thông tin 
và truyên thông 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

2 
Xây dimg các báo cáo so kt, tng kt vic thirc hin các nghj quyt, chi 
thj cüa Trung uang, cUa tinh, thành ph theo yêu cu và chuong trInh lam 
viêc cUa Thành Uy. 

3 
Xây dmg, trin khai thirc hin các Nghj quyt, D an, Chucmg trinh, K 
hoch thuc linh virc Ca quan, don vj minh theo dOi dam báo tin d, chit 
lucmg. 

Tuyên truyn, vn dng, h trçY, giUp d0 các h thoát ngheo theo K hoch 
cüa Ban Thung vi,i Thành üy. 

Tp trung bão tn, ton to và phát huy các giá trj van hóa vt th, phi vt 
th; phát huy vai trO gia dinh, cong dng, xã hi trong xây drng môi 
tnxang van hóa, con ngithi, xây dirng hinh ãnh con ngui thãnh phô Yen 
Bái "Van minh, than thin, doàn kIt, sang 4w, h3i nh?lp". 

Dng chI Thu twang 
cac phOng, ban, dan vi, 
doân the; BI thu, Chü 

tjch UBND xã, phii6ng 

1 



STT Nhiêm vij và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

LAnh dao  co' quan 
chiu trách nhiêm 

* 
trirc tiep 

Lãnh dao co quan 
phoi h9'p 

Lãnh dao  thành 
ph phi trách 

B NHIEM VU CU THE: 34 nhiêm vu 

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO: 08 nhiêm vu 

Trin khai mô hInh truà'ng h9c hanh  phüc  tai  100% trung mAm non và 
ph thông trên dja bàn; nàm 2022 xay dirng 07 tru?mg MN Bong Sen, 4N 
Yen Thjnh, MN San Ca, TH Nguyen Thai Hoc, TH Hng Thai, THCS 
Yen Thinh, THCS Lê Hng Phong dat  tiêu chI truô'ng h9c hanh  phüc 

NAm 2022 
Dông chI Trueing 
phOng Giáo duc 
Dào tao 

Trung các phông, ban, 
dan vj thành ph, BI thu 

Dãng Uy, Chü tjch 
UBND các phuô'ng, xã; 
Hiu truông các trumg 

MN, TH, THCS, 
TH&THCS trên dia bàn 

thành phé 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

2 Xây drng truông MN Yen Ninh dat  chun quc gia näm 2022 Nàm 2022 

Truâng các phOng, ban, 
dan vj thành ph, BI thu 

Dãng üy, Chü tjch 
UBND phung Yen 

Ninh; Hiu trumg CC 
truàng MN Yen Ninh 

Tip t1ic thirc hin nghiêm tüc, hiu qua vic dua chuang trinh giáo dic 
truyên thng van hóa, ljch sü dja phuang và các nti dung h9c tp Va lam 
theo tu tuông, dao  dirc, phong cách H ChI Minh vào chuang trInh h9c 
chInh khóa tir bc tiu hc dn trung h9c ca so' trén dja bàn thành phé. 

Näm 2022 

BI thu Dãng üy, ChU 
tjch UBND các phuàng, 

xà; Hiu truâng các 
truo'ng ph thông 

Chi dao các truo'ng mm non và ph thông trên dja bàn thrc hin thanh 
toán h9c phi bang hInh thic thanh toán din to', dam bão 100% trixo'ng 
mãm non và ph thông cong 1p trên dja bàn th%rc hin thanh toán h9c phi 
bang hInh tho'c thanh toán din to' không dung tin mt 

Näm 2022 

BI thu Dãng üy, ChU 
tich UBND các phuo'ng, 

xä; Hiu truâng các 
truo'ng mm non và ph 

thông 

2 



STT Nhim vij và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

Länh dao co' quan 
chiu trách nhiêm 

trrc tiep 

Länh dao co' quan 
phot hçrp 

LAnh do thành 
ph phi trách 

5 

Nang cao nãng Fçrc quãn tn, nhà truOng gân vó'i thirc hin dan chü trong 
hoat dyng giáo diic; tang cuOng các diu kin d nâng cao ch.t lucmg thc 
hin chucmg trInh giáo dye mm non; khuyn khIch phát trin giáo dye 
mâm non ngoài cong lap; t) 1 huy dyng tré ra lap ngoài cong l.p nãm 
2022 dt 25,2%. 

Nãm 2022 

Dng chI Truâng 
phOng Giáo due và 

Dào tao 

Die BI thu, Chü tjch the 
xa, phung 

Dng chI ChU tjch 
UBND thành ph 

6 

Lam t& cong tác ph cp giáo diic näm 2022; có nhüng bin pháp cii th 
d huy dyng hçc sinh THCS bO hc ra lop, duy tn s 1u'ng hc sinh dang 
hoc tai  các tnrng. Dam bão t lê hoc sinh tiu hoc hoàn thành cp hoc 
100%, hgc sinE THCS hoàn thành cp hc dat  trén 99%. Duy trI va nâng 
cao chit hrg PCGD mm non cho trê 5 tui 15 xã, phug, Ph cp 
GDTH, THCS mü'c d 3, 15i15 xa, phumg. 

Näm 2022 
Die BI thu, Chü tjch các 

xâ, phung; Hiu 
tnxg các trug hoc 

Xây dirng K hoach  phân 1uing h9c sinh sau tt nghip THCS, THPT g 
vOi djnh huang ngh nghip. 

Nãm 2022 

Hiu tru&ng các truOng 
THCS, TH&THCS, 
THPT trên dja bàn 

thành ph 

Chun bi t& các diu kiên trin khai có hiu qua chuang trinh giáo due 
ph thông 2018 di vâi hp 3, lop 7 näm h9c 2022-2023 

Nãm 2022 
Hiu trithng eác truOng 
TH, THCS, TH&THCS 
trên dja bàn thành ph 

II PHONG Y TE; TRUNG TAM Y TE THANH PHO: 06 nhiêm vu 

Tip tyc trin khai thçrc hin quyt lit các bin pháp phOng chng Covid- 
19 dam bào kp thO'i, linh hoat,  hiu qua, dáp üng yêu cu trong tInh hInh 
mâi. Trin khai hiu qua k hoach  tiêm vc xin phOng Covid-19 trên dja 
bàn thành phi 

Näm 2022 

Dng chI Truâng 
phOng Y t; Giam 

doe Trung tam y t 
thành ph 

Dng chI Thu trirang 
cáe phOng, ban, dun vj, 
doàn th; BI thu Dãng 

ñy, ChU tjch UBND xà, 
phuOng 

Dng chI Chu tjch 
UBND thành ph 

3 



STT Nhiêm vu và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

LAnh do ccr quan 
chiu trách nhiêm 

triyc tiep 

Lãnh do co quan 
phi hçrp 

Lãnh dio thành 
ph6 phi trách 

2 
Duy tn 06 tram y t (Van Phü, Tan Thjnh, Tuy Lc, Hçp Minh, Au Lâu, 
Gh9i Phiên), xây dmg 03 tram y t Minh Bão, Nam Cuèng, Nguyn Phüc 
hoat dng theo nguyen 1 y hc gia dilnh 

Näm 2022 

Dong chI Trueing 
phOng Y tá; Giám 

dc Trung tam t 
thành ph 

Dng chI BI thu Dãng 
Uy, Chü tjch UBND các 

xà, phuông 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

Xây dmg K hoach phông chng suy dinh dung tré em näm 2022 dam 
bão t 1 tré em dui 5 tui suy dinh duthig can näng theo tui näm 2022 
dt 4,8%; t 1 trê em dixOi 5 tui suy dinh during chiu cao theo tui 
2022 dat  8,5%. 

Nàm 2022 
Dng chI BI thu Dàng 

üy, Ch tich UBND các 
xã, phuO'ng 

Duy trI, tang cuông h thng giám sat djch, không d djch bnh nguy 
him xay ra va din bin phüc tp trên din rng; rng phó kjp thai vi 
tInh hung khn cp; tiêm chüng dy dü cho trê duài 1 tui; t i tré em 
duâi 01 tui duc tiêm chüng dy dü các loai vc xin dat  995% 

Näm 2022 
Dng chI BI thu Dãng 

Chü tich UBND các 
xã, phung 

Dy manh cong tác dan s trong tlnh hInh mâi gop phn nâng cao tui th9 
trung binh näm 2022 dat  74 tuôi; s nAm sng khöe dat  67,6 nàm. 

Nàm 2022 

Dng chI Chi c'ic 
truOng Chi cic thng 

kê;BI thu Dãng üy, Chü 
tjch UBND các xä, 

phumg 

6 

Dy manh  cãi tin cht luccng Trung tam Y t thành ph theo Bô tiêu chI 
chit luçmg bnh vic cüa B Y t ban hành. Di mâi phong each, thai d 
phuc vu, nâng cao y due; xây dimg Trung tam t thành ph "xanh - sach 
- dçp, an toàn, van minh" hung tâi thrc hin chain soc toãn din ngui 
bnh. Dy manh  ing dung cong ngh thông tin trong quàn 1 bnh vin, 
giám djnh bão him y t, bnh an din tir. Xây dmg Trung tam y t thành 
ph là Trung tam y t hang II 

Näm 2022 
Dng chI Giám dc 

Trung tam y 
thành ph 

Dng chI Tru?mg phOng 
Y t 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

4 



STT Nhiêm vu và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

Lãnh do cci quan 
chiu trách nhiêm 

trrc tip 

Länh dao co' quan 
phoi hQ'p 

Lãnh to thành 
ph phi trách 

III PHONG LAO BONG, THUNG BINH VA XA HQI: 07 nhim v 

Tip tiic trin khai hiu qua D an "Djnh huOng chuyn djch CG câu lao 
dng nông nghip sang phi nông nghip thành ph Yen Bái dn näm 
2020, tm nhin den närn 2025"; ph.n du näm 2022 chuyn dlch  320 lao 
c1ng tü nông nghip sang phi nông nghip. 

Näm 2022 

Dng chI Truàng 
phèng Lao ctông 

thrning binh 
hi 

Dng chI BI thix, Chü 
tjch UBND xà, phuOng 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

2 

Tham rnu'u trin khai thrc hin hiu qua D an djnh huâng phát trin 
nguôn nhân 1rc chit hrgng cao thành ph Yen Bái, giai cloan 2021 - 2025. 
Thirc hin hoàn thành rniic tiêu tng s lao dng qua dào to näm 2022 là 
1.970 ngu*i, trong do: Cao ding: 460 ngu*i; Trung c.p: 260 ngu*i; Sa 
cap và dào to ngh duó'i 3 thang: 1.250 ngu'ô'i. 

Näm 2022 
Dông chI BI thii, Chü 

tich UBND xA, phrnmg 

Tham muu xây drng K hoach cüa Ban Thu'ông vii Thành üy v cong tác 
giãm nghèo ben vtng thành ph näm 2022 

Tháng 
02/2022 

Dng chI Chü tjch Uy 
ban MTTQ thành phô, 
truâng các doân th& BI 
thu, Chü tjch UBND xã, 

phir&ng 

4 

Trin khai quyt lit hoàn thành miic tiêu giàrn nghèo, mtrc giãm h 
nghèo näm 2022 là 0,3%, dng thii tham muii trin khai thirc hin hiu 
qua "D an h trç, giüp d h nghèo cO hoàn cãnh dc bit khó khän 
không CO kha nàng ti,r thoát nghèo trên dja bàn thânh ph giai doan 2021 - 
2025 

Näm 2022 Dng chI Chü tjch TiJy 
ban MTTQ thành ph, 
triiâng các doàn th& BI 
thu, ChU tjch UBND xA, 
phung; Các t chirc, Ca 

nhân, DN 

Rà soát nhu cu h trçi lam nhà cho h nghèo, h c.n nghèo Va nguôi 
có cong v0i cách mng; vn dng các t chü'c, cá nhân, doanh nghip 
tham gia giüp d lam nhà a cho h ngheo, h cn ngheo và nguôi có cong 
vO'i each mng. 

Nàm 2022 

5 



STT Nhiêm vu và chi tiêu 
Thô'i gian 

hoàn thành 

Lãnh do co quan 
chiu trách nhiêm 

trtrc tiep 

Lãnh dao co quan 
phoi hqp 

Lãnh do thành 
ph phii trách 

6 
Tang ciràng thirc hin các bin pháp bão dam miic tiêu bInh dng giâi Va 
sr tiên b phit flu; chäm soc và bão v tré em. 

Näm 2022 
Dng chI Trumg 
phOng Lao dng, 

thucing binh và xã 
hôi 

Dng chI BI thu, Chü 
tjch UBND xa, phuông 

Dng chI ChU tjch 
UBND thành ph Thrc hin t& ch d, chInh sách di vOi ngtthi có cong vâi each mtng, 

di tuçxng bão trçi xà hi, h nghèo; ehi trà ch d trçY cp hang tháng, ch 
d mt 1n, tng qua cho các di tucmg chInh sách nhân dip L, Tt dam 
bão dung, dü, kjp thai. 

Näm 2022 
Dông chI BI thu, Chü 

tich UBND xã, phuông 

IV PHONG VAN HOA - THÔNG TIN: 07 nhiêm vu 

Chu trI xây drng K hoach t chirc các hoat  dng k nim nhung ngày l 
iOn näm 2022 (Ké' hoqch tá chz'c các hoqt d3ng k3 nim 92 nOm Ngày 
thành lap Dáng cong san Vit Nam và don Xuân Tan Su 2021, KH tá 
chic cOc hoqt dng lg) niçm 92 näm kh&i nghta Yen Bái; KH tuyên truyn 
kj' niçm ngày 30/4 - 01/5; KH tuyên truyen, kj. nim ngày thành lap DOng 
b47 tinh và thành lap DOng b thành phó' Yen Bái...). 

Näm 2022 

Trithng ban CM 
do các ngày lê iOn 
thành ph; TruOng 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

Trrnmg ban Tuyên giáo 
Thành üy; Giám dc 

Trung tam Truyn thông 
và Van hóa 

Dng chI Chu tch 
UBND thành ph 

2 

Tip t%ic dy manh  va thrc hin tt phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
dmg di sng van hOa" gn vOi "Toàn dOn doàn ke't xOy drng nông thOn 
mái, do thj vOn minh"; nâng cao cht lucmg danh hiu "Gia dInh van boa", 
"thôn, t dan ph van hóa"... dam bão t' 1 h gia dlnh van hóa dt 
90,3%; t' l thôn t dan ph dt tiêu chun van hóa dat  87,4%; t 1 ca 
quan, don vj dat  tiêu chun van hóa dat  95,3%; s gia dInh dtt gia dinE 
van hOa tiêu biu dat  168 gia dinh; s thôn, t van hOa tiêu biu là 10 
thôn, t dan ph 

Nam 2022 
TnxOng phOng Van 
hóa - Thông tin 

DIc Giám dc Trung 
tam Truyn thông và 
Van hóa; BI thu, Chü 

tch UBND xà, phuOng 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

Xây dimg k hoach  và t chirc Ngày chy Olympic "VI sñc khOe toàn 
dan" nm 2022 

Nam 2022 

Dng chI TruOng các 
phOng, ban, dcm vi, 

doàn the; BI thu, Chü 
tch UBND xä, phuOng 

6 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 

hoàn thành 

Lãnh do co quan 
chiu trách nhiêm 

trirc tip 

Lânh dao cr quan 
phoi hçrp 

Lãnh cl3o thành 
ph6 phi trách 

Tang ci.±ng tuyên truyn, giâi thiu, quãng bá rng rãi hInh ãnh con 
ngui, van hóa cüa thành ph. Xây dmg K hoch phát trin du ljch 
2022. Phn du nãm 2022 du ljch thành ph don và phic vi khoãng 
100.000 hrçrt khách, doanh thu du ljch dt 77 t dông 

Näm 2022 

Dng chI Tri.râng 
phông Van hOa - 

Thông tin 

Dng chi Giám dc 
Trung tam Truyn thông 
và Van hóa; BI thu, Chü 
tjch UBND xã, phirmg 

Dông chi Chü tjch 
UBND thãnh ph 

5 
Chü trI tham miru xây dmg K hoch cüa Ban ThuOng vii Thành üy v 
nâng cao chi s htnh phüc cho Nhân dan näm 2022; phn du chi s hnh 
phüc cüa ngithi dan dt 70%. 

Qu'I/2022 
(ban hành 

sau khi 
, , 

Tznh U)) 

ban hành 
ke' hoçwh) 

Dông chI Chi citc 
trirâng Chi cic thng 

kê; BI thu Dãng üy, Chü 
tich UBND các xã, 

phuàng 

6 

Tham mui.i thrc hin dào tao, tp hun, bi diiO'ng nhn thirc v chuyn 
di s cho can bô, cong chiirc, viên chirc thành ph và xã, phung; dam 
bão it nht 60% can b, cong chic, viên chrc du?c tp hu.n, bi du6ng, 
ph cp k nãng s cr ban; 50% can b, cong chrc, viên chrc tham gia 
khai thác dü 1iu và cOng ngh s dugc ph bin, tp hun, bi diiOng k 
nang phân tIch, khai thác dt 1iu va cong ngh s6 bang nhiu hInh thüc 

Näm 2022 

Dông chI Truâng các 
phOng, ban, &in vj, 

doànth& BIthi.rDãng 
uy, ChU tjch UBND xâ, 

phix?mg 

Tham mini xây dirng các chuong trInh, k hotch trin khai cOng tác gia 
dInh: Chin luçYc phát trin gia dInh Vit Nam giai doan 2021 - 2030, djnh 
huàng dn näm 2045; chucmg trInh quc gia phOng chng bo 1rc gia 
dmnh trong tinh hInh mri 

Näm 2022 
(Sau khi 
tinh ban 
hành ké' 
hoach) 

Dông chi Bf thu Dãng 
Chü tjch UBND xà, 

phirông 

7 



STT Nhim viii và chi tiêu 
Tho'i gian 

hoàn thành 

Lãnh do co' quan 
chiu trách nhiêm 

triyc tiep 

'y' 

Lãnh dati,&i quan Lãnh dio thành 
ph6 phii trách 

V TRUNG TAM TRUYEN THÔNG VA VAN HOA: 6 nhiém vu 

Dy mnh phát trin các di van ngh qun chüng; t chirc Hi din Ngh 
thut qun chüng c.p thành ph 1.n thi'r XIV nãm 2022 

Näm 2022 

Dng chI Giám d& 
Trung tam Truyn 
thông và Van hóa 

Dng chI BI thu Dàng 
üy, ChU tjch UBND xa, 

phu'tng 

Dng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

2 

Tuyên truyn phát huy giá trj van hóa tt dçp, drn dà ban sc dan tc, c 
dng viên xây drng hInh ãnh con ngui thành ph Yen Bái "Van 

minh, than thin, doàn kit, sang tao, hi nhp"; cac k hoach,  chrnmg 
trInh, giâi pháp nâng cao chi s htnh phiic cho ngui dan. 

Nãm 2022 

Trrning phông Van hóa 
và Thông tin; BI thu 
Dãng uy, Chü tjch 
UBND xã, phuô'ng 

3 
Nâng cao chit luçmg phong trào "Toàn dan tham gia th diic th thao theo 
grnmg Bác H vT di"; dam bão t' 1 dan s tham gia 1uyn tp th diic th 
thao thung xuyên trên dja bàn thành ph dt 62%. 

Nàm 2022 Trumg phOng Van hóa 
và Thông tin; BI thu 
Dãng üy, Chü tich 
UBND xã, phung 

4 T chirc Di hi th diic th thao thành ph Yen Bái 1n thir VII Näm 2022 

Lam t& cong tác phiic vii va huó'ng dan, gith thiu các khu di tIch ljch sü 
duoc giao chäm soc và quãn 1 trên dja bàn thành ph. gop phn quãng bá 
hInli ãnh cüa mt dO thj dc sac, van minh, thüc dy du ljch thành ph 
phát trin. 

Näm 2022 

Dng chI TruO'ng phàng 
Van hóa và Thông tin; 
BI thu Dàng üy, Chü 

tjch UBND xà, phung 

6 
Tip tiTic m rng h thng Dài Truyn thanh ca sâ, dam bão 100% các 
thôn va t dan phô có ba truyn thanh 

Nam 2022 
Dng chI BI thu Dãng 

üy, Chü tjch UBND xâ, 
phurng 

8 



PHU LUC 3.3 

'JA CAC Ca QUAN LIEN QUAN TRONG LiNH VIC NO! CHINH, QUOC PHONG AN NINH NAM 2022: 45 
\7 \\ 
, 

(Kern theo Kê hooch hành d5ngsó 99-KH/TUngày 12/12/2021 cza Thành zy) 

TT 
THI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO C€% 
QUAN, DN V CHU 

TRI 

LANH DAO C 
QUAN, DN V 

PHOI HQP 

LANH IMO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

NHIIM VU VA Cifi TIEU 

A NHIEM VU CHUNG CUA KHOI 09 Nhiêm vu 

Chi dio thirc hin có chit luçing, hiu qua nhim vi theo chirc 
näng, nhim vii cüa ca quan, dan vj mInh. Xây drng k hooch chi 
tit, phân cong nhim vi cho trng t chirc, cá nhân chju trách 
nhim thixc hin vâi thai gian, 1 trInh ci th d hoàn thành toàn 
din, vuçit imc các chi tiêu, nhim vii thu?mg xuyên và các chi 
tiêu, nhim vii duçc giao theo K hotch hành dng cUa Thành Uy; 
dng chI thU trithng các dan vj trong khi chju trách nhim t 
chUc thirc hin các chi tiêu, nhim vii cUa ngành minh; thumg 
xuyên don dc, dánh giá tin d thirc hin. 

Narn 2022 
Các dng chI trzthng 

cac ca quan trong khoi 
D/c Dó DzIc Minh 
Bi thu' Thanh uy 

2 

Phát huy src mnh tong hcTp cUa cã h thông chInh trj, xây dirng 
nn quc phOng toãn dan, th trn quc phông toàn dan gn vâi 
th trn an ninh nhân dan vmg mnh; khu virc phOng thU thành 
ph vcrng chic. 

GiU vUng an ninh chInh trj, trt ti,r - an toàn xà hti, không d xäy 
ra ti phm hoat  dng theo kiu xa hi den, không d hInh thành 
các tii dim phrc tp v ma tUy, mi dam, th bac  gay birc xUc 
trong du 1un xA hi. 

Nhim vi 



TT NHIIM VV VA Cm TIEU 
THI G N 

' 'N HOAN THA H 

LANH DAO C 
QUAN, DN V! CHU 

TRI 

LANH IMO C 
QUAN, BN VI 

PHOI HOP 

LANH DO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

4 

Thirc hin có hiu qua các giãi pháp d phông ngl'ra tham nhüng, 
phát hin xi:r 1 kjp thôi các hành vi tham nhQng, tiêu crc, lang phi 
và xr l nghiem theo quy djnh cüa pháp 1ut. Thu hi ti da tài san 
cüa nha niIrc bj chim doat,  that thoát trong cac vi an tham 
nhüng, kinh t. 

Nam 2022 
Các dng chI tru'àng 

cac cci quan trong khoi 
D/c D Dt'c Minh 
Bi thu' Thanh uy 

Thirc hin t& cong tác diu tra, truy t, xét xü và thi hành an, 
không d xãy ra oan, sai, bô lçt ti phm trong hot dng t t11ng. 

6 

Tip tic di mài cong tác chi dao,  diu hành; thrc hin tt cong 
tác cái each hành chInh; dy mtnh vic 1rng d11ng cong ngh thông 
tin trong các hoat  dng chuyên mOn, nghip v'i và quan 1 diu 
hanh. 

7 
Thirc hin nghiêm ch d tip cOng dan djnh ks', giâi quyt khiu 
ni, t cáo; chü dng, tIch circ di thoai vth nhân dan, tháo go 
vuOng mc trong giãi phOng mt bang thirc hin các di,r an. 

8 

Tp trung theo dOi cOng tác thi hãnh an hành chInh, thi hành các 
khoãn thu cho ngãn sách nhà nirrc dat  cao han so vOi näm 2021; 
tp trung phân loai, nâng cao khã nãng thi hành an các vii vic lien 
quan dn tin ding ngân hang. 

Tuyên truyn, vn dng, h trV,  giüp dO các ho thoát nghèo theo 
K hoach  cüa Ban Thii&ng vii Thành üy. 

B NHIM VU CU THE: 36 Nhim vii
2 



TT NHIM VIJ VA CHi TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO C 
QUAN, IXN VI CHU 

LANH IMO C€ 
QUAN, DN V 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

I Cong an thanh phô 09 nhiêm vu 

Phát hin và xr 1 kjp thñ các hot dng moe ni gifla di tuçing 
phãn dng, tiêu cçrc, bt man, cc hi chInh trj vth di tuclng khiu 
kin kéo dài d lôi kéo qun chüng nhân dan gay ri an ninh, trt 
tir trén dja bàn. Chü dng phOng ngra, du tranh không d di 
tucmg phãn dng hot dng cong khai chng di. Kiên quyêt 
không d hmnh thành t chiirc chInh trj di 1p trên dja bàn. Không 
d xãy tInh trng xut cânh trái phép trên dja bàn. 

Nám 2022 

Dong chi Tru'àng Cong 
an thành phó' 

Chi huy trltáng Ban 
CHQS thành phó, BI 
thu' Dáng üy các xã, 

phithng 

Dong chi Nguyen 
NgQC Trzc - Chi 
tjch UBND thành 

phO' 

2 
Chii trI, phôi hçip bão dam an ninh chInh trj - trt ti an toàn xã hôi, 
khong d phát sinh phrc tap, tp trung dông nguôi gay ri an ninh, 
trât tu 15/15 xa, phumg trén dia bàn. 

Nám 2022 

3 
Báo dam an ninh, an toàn tuyt dôi các sr kin chInE trj, kinh te, 
van hOa - xa hi trçng dai cUa dat nrnc, cüa tinh, thành phô diên ra 
trong näm 2022. 

Nãm 2022 

T chirc du tranh mnh vOi các 1oi ti phm ye trt tr xà hi 
kiên quyt không d xãy ra ti phm CO t chirc hot dng theo 
kiu "xã hi den". Giãm trên 3% ti phm v trt tix xà hi so vci 
näm 2021; t 1 diu tra khám phá các 1oi tti phm v trt tir xà 
hi dt trên 85%, trong do an rt nghiêm trQng va dc bit nghiêm 
tr9ng dat  95% tth len; 100% t giác, tin báo v ti phm , kin 
nghj khi t duçic tip nbn , thi 1, trong do ti 1 giài quyt dat 
trên 90%. Kim ch và lam giâm tai nan  giao thông trên Ca 3 tiêu 
chI, trong do giãm it nht 5% s nguäi cht do tai nan  giao thông 
so vói näm 2021. 

Näm 2022 

Thi truáng các cci 
quan khO'i n5i chInh; 
BI thu' Dáng üy các 

xd, phu'àng 

3 



TT NHflM VIT VA CHf TIEU 
THfl GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HOP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

5 

L.p h so dua It nh.t 10% s ngithi nghin ma tüy có h so' quãn 
l vào Co sâ cai nghin (trIi' sO' dang trong cc' s& cal nghin, co' sO' 
chl?a bênh; so' trong Trqi tim giam,' so' diu trj thay the' bcng 
Methadone và so' ngu'O'i già khOng lap h so' du'a vào co' sO' cai 
nghicn). 

Nãm 2022 

Dng chI Trtthng Cong 
an thànhphó 

Bi thu' Dáng üy các 
xã, phu'o'ng Dng chI Nguyên 

NgQC Tric - Chit 
t/ch UBND thành 

phO' 

6 

Dy manh cái cách hành chInh, nâng cao hiu lrc, hiu qua quan 
l nha nrnc v an ninh trt tir; tIch circ irng diing khoa hçc cong 
ngh phiic vii cai cách hành chinh; phn du kt qua do lu'O'ng ski' 
hài lông cüa ngr?i dan di vOi vic giãi quyt thu tçic hành chInh 
vi ngixi dan và doanh nghip dat  trên 98% hài lông và rt hài 
lông; kt qua xác djnh chi s6 cãi each hành chInh cüa Cong an 
thành ph dat  loai t& tr len. 

Nám 2022 

Tang cuO'ng vai trô nêu guong eüa can b , dâng viên trong vic tu 
duOiig, rèn luyn dao  due, li séng và thrc hin nhim vi1 chInh trj 
du?c giao; giãm t' l can b, chiên s sai phm phai xir l ki lust 
dtró'i 0,5% trên ting quân s& 

Nám 2022 

8 
Hoàn thành chi tiêu tuyn cong an nhân dan nghTa vçi näm 2022 

dat 100% (25 chi tiêu). 

9 
Tham muu xây dung, trin khai d1r an d,u tu h thng camera an 
ninh cUa thành ph kt ni vth Trung tam diu hành JOC thành 
ph& 

Nàm 2022 
Phông Tài chInh - Kê 
hoach, Ban QuOn lj 

d an thànhpho' 

Ban Chi huy Quân si thành ph: 05 nhim viii 

T chüc duy tn nghiêm ch d trirc sn sang chin du, trirc PCTT-
TKCN, phông, chng djch bênh Covid-19 theo quy djnh; phi hçTp 
voi các lrc lu'ng chuc näng nm ch.c tinh hinh dla  bàn, kjp th1 
xi:r 1 nhmg tinh hung phic tap  nay sinh ngay tr Co 

Nám 2022 Dng chI Chi huy 
tru'O'ng Ban Chi huy 
Quan sr thànhphô 

BI thLr DOng ity các 
xã, phithng 

D/c D Dic Minh 
BI thu Thành ity 

4 
2 

Thuc hiên tt cOng tác dng viên quân dci, quân s tham gia dat 
98% tri len; hoàn thành tuyn quân dat  100% (50 chi tiêu). 

Nám 2022 



TT NHIM VU VA CHI TIEU 
TH(I GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Tifi 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

3 

T chirc hun 1uyn 1irc hxcing thu?mg trirc 100% dat  yêu cAu, 
trong do 80% trO len dt khá, giOi; hun 1uyn 1ixc hxçing dan quân 
tu v và 1rc luçmg dir bj dng viên 100% dat  yêu cu, trong do 
80% trâ len dat  khá, giOi. Chi dao  t chirc din tp chin du 
phOng thu xa Tuy Lc, phuô'ng Minh Tan, Nguyn Phüc, Hng 
Ha; din tp irng phó bão lit, tim kim cü'u nn xã Van Philt theo 
khoach. 

Nám 2022 

DngchIChihuy 
tru'àng Ban Chi huy 
QuO szr thành phO' 

BI thu' Dáng iy các 
xd, phitO'ng 

D/c Do D&c Minh 
BI thu' Thành iy 

4 
C can b tharn gia bi duO'ng kin thirc quc phOng an ninh va t 
chirc bi throng kin thirc quc phOng an ninh cho các di tucmg 4 

dat 100% k hoach (t chirc 02 lap vâi 200 dng chI). 
NOm 2022 

5 
Thrc hin cong tác chInh sách di vO'i quân di và hu phucmg 
quân dci; cong tác dan vn xây drng Co sâ chInh trj vu'ng manh 
toàn din. Hoàn thành 100% chi tiêu theo k hoach cp trên giao. 

NOm 2022 

III Vin Kim sat nhân dan thành ph: 05 nhim vii 

Thirc hin dng b các giãi pháp d& thirc hin t& hcm cong tác 
thc hành quyn cong t, kim sat vic giài quyt th giác, tin báo 
v ti pham, kin nghj khâi t. Bão dam 100% trumg hçip 1, 
giãi quyt to giác, tin báo v ti pham, kin nghj khai t duçic 
kim sat. Kim sat 100% s vi an hinh sir ngay tir khi khyi t. T' 
1 bt tam  giu chuyn khai t hInh sir dat  tir 98% tra len; t)' l an 
Viên kim sat trã h so d diu tra b sung cho Co quan diu tra 
2%; tr 1 TOa an trã h so d diu tra b sung cho Vin kim sat 
cO can cir 2,5%. Ra quy& djnh truy t dung han  100%, dam bão 
truy t dung ti danh dat  tir 98% trâ len. Không cO an dInh chi 
diu tra do không pham ti. 

NOm 2022 
Dng chI Viçn tru'áng 

Vin kim sOt nhOn dan 
thành pM 

Tru'àng Cong an 
thành pM, ChOnh On 

Tôa On nhOn dOn 
thànhpM, Chi Cyc 
trithng Chi Cyc Thi 

hành an dOn sy' 
thànhphO' 

D/c DO Dá'c Minh 
BI tint Thành i'iy 

5 



TT NHIM V1J VA CHI TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DJO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Tifi 

LANH DO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI HP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PH1J TRACH 

2 

Thung xuyên phéi hçrp vOi Ca quan diu tra rà soát các vii an 
dang tm dmnh chi diu tra, yêu cu Ca quan diu tra tIch circ xác 
mirth d som phiic hi diu tra, tránh bO l9t t)i phm. T 1 kháng 
nghi phüc thm v hInh sir duçc TOa an chp nh.n dt tü 85% trö 
len; t 1 kháng nghj phüc thm v dan sir thrc TOa an chp nhn 
trên 80%. Ban hành It nht 1 kin nghj trong mi 1nh virc: hoat 
dng diu tra; hoat dng torn gir, tm giam và thi hành an hInh s1r; 
hot dng xét xi:r hInh sr, dan six, hành chInh; hoat dtng thi hành 
an dan sir. T 1 giãi quyt khiu nai,  t cáo thuc thm quyên cüa 
Viên kim sat trên 80%. 

Nãm 2022 

Dng chI Vin trithng 
Viên kié'm sat nhán dan 

thành pM 

TruángCông an 
thành phô, Chánh an 

Tôa an nhdn dan 
thành phá, Chi Ciic 
trzthng Chi Cyc Thi 

liành an dan sic 
thành pM 

D3ng chI D Di'c 
Minh - BI thu' 

Thành z'iy 

3 
Nâng cao chit luçmg tranh tilng cüa Kim sat viên. Không có an 
hinh sr, dan su, hành chinh b cp phüc thm, giám dc thâm xét 
xir tuyên hüy có trách nhim cüa Vin kim sat. 

Nãm 2022 

Kim sat chat ch vic tam  giü,  tam  giam, thi hành an hInh sir và 
thirc hiên ch d di vài bj can, bj cáo, ng11i bj kt an cUa nhà 
giam, tam  giam; kim sat nghiêm vic xét rut ngn thài gian thir 
thách cüa an treo và giãm thai han  chip hành cãi tao  không giam 
gitt; kim sat chat chë cac trung hçcp tha tü trrnc thai han  có diu 
kiên cir trü tai  dja bàn thành ph; kim sat chat chë cong tác thi 
hành an dan sr, hành chfnh cUa Chi ci,rc Thi hành an dan S thàflh 
ph Yen Bái. 

Nám 2022 

Dng chI Vin trithng 
Viên kim sat nhán dan 

thành pM 

Trtcó'ngCóng an 
thành phô, Chánh an 

Tôa an nhán dan 
thành pM, Chi Cyc 
trw&ng Chi Cyc Thi 

hành an dan su' 
thànhphó 

D/ D' Dt'c Minh 
BI thu' Thành iy 

6 

5 

Dy manh  cOng tác kim tra, thanh tra, giam sat vic thirc thi cOng 
vi trong ni b ngành, khc phiic các tn tai han ch báo cáo Vin 
kim sat nhan dan cp trên, xir 1 nghiem tüc, kjp thi các dan vi, 
Ca nhân có sai phm (nu co) d nâng cao chit 1uccng dOi  ngü can 
b, Kim sat viên. 

Nãm 2022 



1 

2 

Nãm 2022 

NOm 2022 

NOm 2022 

NOm 2022 

Dng chiD VOn 
Nghj - Phó BI thu' 

Thu'àng tryc 
Thành Oy 

Dng chI D6' VOn 
Ngh/ - Phó BI thu' 

Thithng try'c 
Thành Oy 

TT NHIM VIJ VA CHI TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI HOP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

     

Iv Tôa an nhân dan thành ph: 04 nhim vii 

4 

3 

Dam bão 100% các vii vic di.rc giãi quyt trong han  1ut djnh, 
trong do: 
- An hInh sr ti l giâi quyt dat  98% so vOi s th l; 
- Các vir vic dan sir ti l giãi quyt dat  93% so vi so thii 1; 
- An hãnh chInh ti l giãi quyt dat  90% so vói s thçi l; 
- Xr l vi pham hành chInh tai  Tôa an dat  100% so vOi s th 1; 
- Ti 1 hOa giãi thành các v1i an dan 5ir, hon nhân và gia dInh, kinh 
doanh, thucmg mai,  lao dng dat  tr 65% trâ. 100% quyt djnh 
cong nhn sr thOa thun cüa các throng sir không bj kháng nghj 
theo thu tiic giáin dc thm; 
- Dam bão 100% các ban an, quy& djnh cüa Toà an duçic ban 
hành trong thai han  1ut djnh. 
- Ti 1 an bj hñy, bj sira do 1i cüa Th.m phán, Hi dng xét xü 
duâi 1,2%. 
- Dam bão 100% ban an, quyt dnh hInh si,r cO hiu 1irc pháp 1ut 
thrçc dim ra thi hãnh trong han  1ut djnh. 

Tang cuOng t chüc các phiên tôa rit kinh nghim. Trong näm 
2022, m6i Thm phan t chirc It nht 03 phiên tôa rut kinh 
nghim theo tinh th,n cãi cách tu pháp. 

Dang tãi 100% các ban an, quyM dnh thuc din phai dang tãi 
trên Trang thông tin cong b ban an, quyt djnh cña TOa an nhân 
dan ti cao. 

Tip tic trin khai thi hành có hiu qua Lut HOa giãi, di thoai tai 
TOaán. 

Dng chI ChOnh an 
TOa an nhOn dOn thành 

ph 

Dng chI ChOnh On 
TOa On nhOn dOn thành 

phó' 

Trithng Cong an 
thànhpM Viên 

trithng Vin kim sat 
nhOn dan thànhphd, 
Chi Cyc tru'&ng Chi 
Cuc Thi hành On dOn 

sir thànhpM 
TrzthngphOng Tu' 
phOp thànhphO' 

Tru'O'ng Cong an 
thành phO', Viên 

tru'&ng Vin kim sat 
nhOn dOn thànhph 
Chi Cyc tru'O'ng Chi 
Cyc Thi hành On dOn 

sy' thànhphO', 
Tru'ó'ngphOng Tu' 
phOp thànhph 

7 



TT NHIIM VIJ VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DiO CO 
QUAN, DON VI  CHU 

TRI 

LANH DO CO 
QUAN, DON V! 

PHOI HiP 

LANH IMO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

V Chi ciic Thi hành an dan sit' thành ph: 05 nhim v 

1 
Giäi quyt xong 97% dcm thi.r khiu nai,  t cáo thuc thm quyn. 
Thrc hin dang tãi cong khai quy& djnh giãi quyt khiu nti trên 
trang thông tin din tir Thi hành an dan sr. 

Theo dOi dy dU vic thi hành an di vâi các ban an, quyt djnh có 
2 hiu lirc pháp 1ut cUa TOa an v vi an hành chInh; xir 1 nghiêm 

các truO'ng hgp không chip hành an hành chInh theo quy djnh 

Nám 2022 
D/c Chi Cyc tru'àng 
Chi Cyc Thi hành an 

dOn sr thànhph 

Tru'áng COng an 
thành ph Vin 

tru'&ng VKSND thành 
ph ChOnh On 
TAND thành ph 

Dng chINguyn 
NgQC TrOc - ChO 
tich UBND thành 

phO' 

3 

VI 

1 

2 

Nang cao hiu qua thi hành các vi an lien quan dn tin dyng, ngân 
hang theo Nghj quyt s 42/201 7/QH 14 cüa Quc hi v thi dim 
xü 1 ng xu cüa các t chrc tin dçing. 

Lam tht cOng tác thi hành an di vci các vi,i vic trong dim, duçc 
4 thr 1ut xã hi quan tam. Tip tiic thirc hin các nhim v cãi each 

tu pháp. 

5
Thi hành an dt trên 75% v vic và trên 35% v tin trên thng s 
an có diu kiên thi hânh. 

T chüc thirc hin cong tác theo dOi tInh hInh thi hành phap lut, 
theo dOi thi hãnh pháp lut trong limb v1rc tr9ng tam, lien nganh 
theo chi do cüa UBND tinh và huóng dn cüa Si Tu pháp. 

Nâng cao hiu qua cOng tác trçY giüp pháp 1 dáp 1rng nhu câu cüa 
ngu?i dan, trong dO s vi vic trV giüp pháp 1 bang hinh thiirc 
tham gia t tling dt t' 1 tr 40% trên tang s vii vic trçY giüp 
pháp 1. 

NOm 2022 
D/c Chi Cyc trzthng 
Chi Cuc Thi hành On 

dOn sic thành phO' 

Tru'àng Cong an 
thành phá, Viên 

tru'&ng VKSND thành 
ph Chánh On 

TAND thànhphO' 

Dng chI Nguyen 
NgQC TrOc - ChO 
tic/i UBND thành 

phô' 

Nãm 2022 

D/c Tru'&ngphOng Tu' 
pháp thànhphd 

Lãnh dao cOc ccr 
quan khi n5i chInh; 
hI thw DOng Oy cOc 

xã, phu'àng 

Dng chi Nguy'n 
NgQc TrOc - C/iO 
tich UBND thành 

phO' 
NOm 2022 

Phông Tir pháp thành ph: 06 nhim vt 

8 



TT NHI1M VV VA CH TIEU 
THI GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO C€1 
QUAN, D€%N V CHU 

Tm 

LANH IMO C€ 
QUAN, IRN V! 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

Tham mu'u trin khai th?c hin hiu qua K hoch thrc hin Dê an 
nâng cao chit 1ucing, hiu qua cong tác ph bin, giáo diic pháp 
1ut trên dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2022 - 2026; tip tiic xây 
dirng cp xä dit chun tip c.n pháp Iut. 

Nãm 2022 

D/c Tru'àngphông Tu' 

pháp thành pho' 

Lãnh dao các cc' 
quan khó'i ni chmnh, 
bIthu'Dángáycác 

XCI, phu'&ng 
Dóng chI Nguyên 
NgQC Tric - Chü 
t/ch UBND thành 

pM 

4 Thuc hin s hóa dt 1iu s h tjch trên dja bàn thành ph. 
Nám 2022 và 

2023 

Tang cu'mg ph bin, giáo dic pháp 1ut cho can b, dâng viên Va 
nhan dan trên da bàn thànli phô 

Nám 2022 

6 
Tham mini thrn djnh quy trmnh, h so', thU tiic 1p biên bàn, ban 
hành quyêt dnh xr pht vi phm hành chInh, cuO'ng ch vi phm 
hành chInh. 

Näm 2022 

Lãnh dao cOc cc' 
quan, dan vj lien 

quan,' BI thu' Dáng iy 
cac xã, phithng 

VII Di quãn 1 thi tr&ing s 2: 02 nhim viii 

Tp trung kim tra, kim soát thj truO'ng, du tranh chng buôn 
1u, gian 1n thuang mii và hang giã; tp trung vào các nhóm mt 
hang dUng theo chi do, djnh hiró'ng chuo'ng trInh kiêm tra cUa Bt 
Cong Thuong. Tng c11c Quãn 1 Thj trumg, Civic Quãn 1 thj 
trumg tinh; hoàn thành 100% các cuc thanh tra theo K hoch 
dà duçc phê duyt; hoàn thành 100% k ho?ch kim tra djnh k' 
nãm di vo'i cac t chUc, Ca nhân kinh doanh; hoàn thành 100% k 
hoach kim tra chuyên d näm 2022; kim tra dt xu.t It nh.t 20 
cuc. 

Nãm 2022 D/c Dói tru'àng Dói 
quán l th/ trtthng sá 

02. 

Các ngành thành 
viên Ban Chi dao 

389 thànhphó' 

Dng chI Phüng 
Tiê'n Thanh - Phó 
Chi t/ch UBND 

thànhphó 

9 
2 

To chUc It nh.t 04 d't tuyên truyn v phân bit hang giã, hang 
that tai  các ch trén dja bàn thành ph& 

Nám 2022 



PHU BIEU 3.4: 
<, M\ TRQNG TAM CUA CAC C QUAN KHOI MTTQ VA CAC DOAN THE NAM 2022: Gm 55 nhiêm vu 

'i 
f ..  I 

TT 4M VU VA CH TIEU 
THI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO C 
QUAN, DON V CHU 

Tifi 

LANH IMO C 
QUAN, D€%N VI 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

A NHIEM VU CHUNG CUA KHOI: 07 nhiêm vu 

Tip tiic di mài ni dung tuyên truyn, v.n dng doàn viên, 
hi viên và các tang 1rp Nhân dan thirc hin t& các chU trwmg 
cüa Dâng, chInE sách pháp 1u.t cüa Nhà rnrâc, cüng c nim tin 
cUa Nhân dan di vOi Dãng, chInE quyn và ch d xà hi chü 
nghia, tang cuàng dng thun xà hi nhm phát huy sirc mnh 
khti dai doàn kt toàn dan tc, khGi dy mnh me khát v9ng 
vuun len cüa Nhân dan, gop phn phát trin thành ph Yen Bái 
nhanh, bn vUng, theo hixOng "xanh, hài hôa, bàn sic, hnh 
phüc". 

Nárn 2022 

Chi tjch ('ly ban 
MTTQ, Trithng các 
Doàn the thànhph 

Dng chi Bi tint Dáng 
uy cac xã, phirng 

Dóng chI Do Van 
Ngh/ - Phó BI thu' 

Thu'&ng trtc 
Thành áy 

2 

Trin khai thirc hin có hiu qua Chuong trInh hành dng s 22 
- CTr/TU ngày 21/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v thirc hin 
Nghj quyt s 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 cüa Tinh üy, v nâng 
cao chAt lucmg, hiu qua hot dng cüa MTTQ và các doàn th 
chInh trj - xã hi các cAp tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025. 

Nám 2022 

Xây dirng và t chi.rc thrc hin chucmg trInh, k hoch cong tác 
hang nàm trên co s barn sat nhim vi1 chInh trj cüa tinh; phát 
buy vai trô nông ct cUa MTTQ và các doàn th trong xây dmg 
khi dai  doàn kt toàn dan tc, vai trO cUa oàn viên, hi viên 
trong thc hin các nhim vii chInh trj, phát trin kinh t xà hi 
ti co quan, dcm vj, dja phuong, doanh nghip; nhAt là trong 
xây dimg nông thôn mth, do thj van minh, phát trin kinh t tu 
nhãn, kinh t tp th& giám ngheo, chäm lo an sinh xA hi dê 
khoi dy rnçi tim näng và ngun 1rc trong Nhân dan, to dng 
l%rc mOi cho sr phát trin cüa thành ph. 

Nárn 2022 

(Kern theo K hogch hành d5ng s 99-KH/TU ngày 12/12/2021 cia Thành üy,) 



TT NHIIM VIJ VA CIII TIEU 
TH(1I GIAN 

HOANTHANH 

LANHDAOCO 
QUAN, D(N V CHU 

Tifi 

LANHDOC 
QUAN, IX)N V 

PHOI HQP 

LANHD,O 
THANH PHO 
PHV TRACH 

Dy mnh thirc hin cãi each hânh chInh; Chili tr9ng thirc hin 
chuyn di s và üng diing cong ngh thông tin trong lânh do, 
chi do thirc hin nhim vii; khai thác, si:r diving, phát huy nhüng 
uu dim cilia mng x hi d tp hçip, tuyên truyn di vài doãn 
vien, hi vien, t chilrc trirc thuc, quãng bá hInh ãnh con 
ngiRii, quê hiicmg Yen Bái; cO bin pháp ngän chn, phãn bác 
thông tin xu, dec;  quan tam nhân rng mô hInh din hInh tiên 
tin; xay drng don v vn hóa cong sâ cp tinh, xây dmg di 
ngü can b, cong chirc, ngiRi lao dng "chuyên nghip, näng 
dng, sang tao". 

Nãm 2022 

Chi tfch Uy ban 
MTTQ; Trthng các 
Doan th thànhphó' 

Dng chI BI thzc Dáng 
CC X phrtàng 

Dng chI Dc Van 
Nghf - Phó BI thw 

Thu'àng tryc 
Than/i ry 

Trin khai các nhim vii và các giãi pháp thirc hin K hoach 
Thành üy v nâng cao chi s hinh philic cho ngri dan Yen Bái 
nàm 2022 và K hoach cilia Thành üy v thic hiên K hoach 
cilia cilia Ban Thiiông vii Tinh üy v xây dmg con ngixii Yen 
Bái "Than thin, nhân ái, doàn kM, sang tao, hi nh.p"; Nghj 
quyt s 21-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quy& Hi ngh ln 
thilr näm, Ban chip hành Dãng b thành ph Yen Bái khóa XX 
v xây drng, phát trin van hOa, con ngui thành ph Yen Bái 
"Van minh, than thin, doàn kit, sang tao, hi nhp", giai don 
202 1-2025. 

Nãm 2022 

6 
Tuyên truyn, vn dng, h trçY, giüp do! các h thoát nghèo 
theo K hoch cilia Ban Thixo!ng vi Thành üy. 

Nám 2022 

Chi do th chilrc thành cong Dii hi Ciru chin birth thành ph 
1n thilr VII, nhim k' 2022-2027; Dai  hi Doàn thanh niên 
Cong san Hè ChI Minh thành ph 1n thilr XX, nhim k' 2022- 
2027. 

Qu 111/2 022 

2 



TT NHI1M V11 VA CHI TIEU 
TH(JI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

B NHIM VU CU THE: 48 nhiêm vu 

I Mt trn T quc Vit Nam thành ph: 08 nhim vi 

1 
Tip tiic duy tn hoat dng cia các mô hInh tir quãn & cong 
dng dan cix thOn, t dan phô d xây drng, trong do phn du 
cO 40% t tr quãn tiêu biu xut sic. 

Nám 2022 
Dng chI Chü tjch Uy 
ban Mt trçn Td quo'c 

thànhpho 

Dng chI BI thu' Dáng 
uy cac xã, phu'ô'ng 

Dng chi D3' Van 
Ngh/ - Phó Bi thu' 

Thu'ô'ng try'c 
Thành zy 

2 
ChU trI 4n dng ngun lirc d xây drng mâi 01 nhà di doàn 
kt. 

Nám 2022 

Dng chI Chü tich 
ban Mgt tran  T quó'c 

thành pho' 

BI thu các chi, dáng bó 
trtC thuc,' tru'áng các 
phông, ban, co'quan, 

dan vi, doàn th 

Chü trI chi do, hrnmg dn xây drng 02 mô hInh h trV phát 
trin kinh t. 

Nám 2022 

Tuyên truyn, vn dng, h trçY, giüp do' h thoát ngheo theo K 
hoach cüa Thành üy. 

Nãm 2022 

5 
Tuyên truyên, vn dng xây dirng Qu5 "VI nguôi ngheo" và 
chuong trInh an sinh xã hi thành ph dt tr 250 triu dng tr& 
len 

Nám 2022 

6 
Tip tiic vn dng üng h ngun 1ixc cho cong tác phOng, chng 
djch, bnh Covid-19 dt tr 01 t dng. 

Nãm 2022 

7 

Chü tn, phi hçTp v&i các ca quan, don vj tuyên truyên, vn 
dng üng h "Qu thirc hin D an h trçY h nghèo cO hoàn 
cành dc bit khó khän khó Co khã näng thoát ngheo trên dja 
bàn thành ph giai don 2021-2025", dam bão ngun kinh phi 
thirc hién D an. 

8 

Chü tn, Phi hçTp v&i các doàn th duy tn và tip tiic thirc hin 
tiêu chI v moi trixo'ng, thu gom rae thai, dam bão xanh, stch, 
dçp ti các x d cong nhn nông thôn m&i nâng cao, kiu mu 
trên dja bàn thành ph. 

Nãm 2022 
BI th Dáng zy  các xã, 
Trtthngphông TNMT, 
Quán lj Do thj, Kinh tê' 

3 



TT 

II 

NHIM VU VA CHI TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH DiO CO 
QUAN, DUN VI CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VT 

PHOI HOP 

LANH DiO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

Hi Nông dan thành ph: 07 nhim vij 

1 Nãm 2022 
Dng chI Chi tfch 

H5i nông dan thành ph 

Phi hçp vth Mt trn T quc và các t chirc doan th thirc 
hin tiêu chI v môi tru&ng, thu gom rae thai, dam bão xanh, 
sch, dçp tai  các xã, phung trên dja bàn thành ph. 

BI thu' £)áng zy cOc xd; 
Tru'&ng cácphdng. Tài 

nguyen Mói trzthng, 
Quán lj Do ihi, Kinh 

t Tài chInh - Ke' 
hoach. 

Dng chI D Van 
Ngh/ - Phó BI thu' 

Thtcàng trcc 
Thành Oy 

2 

Tip tiic duy tn các tuyn dung tir quãn t?i  các xà duçc cong 
nh.n nông thôn mth va xây drng them ti thiu 05 tuyn duà'ng 
tai cac xa, phithng trên dja bàn thành dam bão xanh, sach,  dp 
(di v9i các tuyn duà'ng GTNT dà duçvc be tong bOa). 

Näm 2022 

3 

Chü tn, thirc hin chucmg tninh "Thp sang dithng qué" ti 05 
tuyn du&ng (nang cp hoc lam mOi mi tuyn ti thik 
50Dm) theo hiirng xà hi boa ti các xà, phxô'ng trên dja bàn 
thành ph. 

Nám 2022 

4 

5 

Bi thu' DOng i'iy cOc xã,' 
Trithng cácphông: Tài 

nguyen MOi tru'àng, 
Quán Do thi, Kinh té' 
thànhph Tài chInh - 

Ke' hoach. 

Xây dimg 05 mô hinh san xut, kinh doanh hiu qua trên ll'nh 
virc nông nghip gân vOi hçip tác xã hoc t hcip tác, trong do 
cO 02 mô hInh drrçc xây drng tü các mô hInh vay vn Qu5 h 
trçi nông dan. 

Trin khai xay dmg 01 mô hInh chän nuôi theo hiiàng an toàn 
sinh hoc 

Nãm 2022 Dng chI Chz tjch 
H5i nông dan thành phO' 

Dng chI Do Van 
Nghf - Phó BI thu' 

Thithng trrc 
Thành Oy 

Näm 2022 

Phi hcip vâi các xã, phi.rô'ng vn dng, h trçi trin khai thành 
1p md ti thiu 08 t hçrp tác, 01 hçxp tác xä và cUng c nâng 

6 cao chit hrcing, hiu qua hot dng cUa các hçip tác xâ hin có; 
thu htit doanh nghip, nhà du tu vào linh virc nông nghip, 
nông thôn và nông dan; thành 1p ti thiu 01 doanh nghip. 

Nãm 2022 

7 
Chü tn phi hçip xây drng 01 san ph.m OCOP do Hi nông 
dan thuc hiên. 

Nám 2022 
4 



TT NHIIM VV VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V CHU 

Tifi 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI H€P 

LANH IMO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

III Hi Phii nfr thành ph6: 11 nhim viii 

Phi hgp vi Mt tr.n T quc và các to chirc doàn th thirc 
hin tiêu chI v môi truông, thu gom rác thai, dam bão xanh, 
sch, dp ti các xã, phuO'ng trên dja bàn thành ph& 

Nám 2022 
Dng chI C'hü tjch H5i 
Lien hipphy nil' thành 

phO' 

BI thu' Dáng iy các xd; 
Tridmg các phông: 

TNMT, Quán lj Do thj, 
Kinh te' 

Dcng chI D' Van 
Nghj - Phó BI th 

Thu'&ng trrc 
Thành iy 

2 

Tip tçic duy trI các tuyn du'mg tir quãn tai  các xà và xây drng 
them ti thiu 05 tuyn dirmg ti các xã, phixmg trên dja bàn 
thành dam bão xanh, sach,  dçp (di vi các tuyn dung GTNT 
dã dugc be tong hóa). 

Nám 2022 

Dng chI Chi tich Hôi 
Lien hipphy nI? thành 

pho 

BI thu' Dang üy các xã,' 
Trtthng các phông.' Tài 

nguyen Môi trzthng, 
Quán l) Do tlij, Kinh te' 

thành phd. 

Dng chI D Van 
Nghj - Phó BI tim' 

Thir&ng trtc 
Thành iy 

ChU trI, thirc hin chiio'ng trInh "Thp sang diiO'ng quêu  ti 05 
tuyn duO'ng (nang cp hoäc lam mth m6i tuyn thi thiu 
500m) theo huó'ng xà hi hóa ti các x, phrng trên dja bàn 
thành ph. 

Nãm 2022 

Rà soát, dánh giá thrc cht, hiu qua cüa các tuyn duè'ng hoa 
dâtrin khai dam bão duçic chäm soc, bão v thiing xuyên. 
Trông mOi ti thiéu 500m dumg hoa ti các xã, ph110'ng trén 
dja bàn thành ph. 

Nám 2022 

5 

Xây dmg mi 02 mô hInh "Chi hi phii n1r 5 không, 3 sch", 
và duy trI, nâng cao chit hxcmg các mô hInh "Chi hi phi nü 5 
khong, 3 sch" hin có; 01 mô hInh "Chi hi phii nü 5 không, 
3 sch tiêu biu"; vn dng thI dim xây dirng t6i thiu 01 mô 
hInh tái ch rác thai nhira thành các d dung tin Ich. 

Nám 2022 
BIthu'Dángiycácxa, 

phu'ô'ng 

6 

Chü tn vn dng, tuyên truyn, hu'O'ng dn thành 1p mOi 02 di 
van ngh qu.n chüng và duy tn hot dtng cüa các di van ngh 
quân chüng hin có phiic vii sinh hott van hóa, van ngh ti 
thôn, bàn có hot dng du ljch cong  dng. 

Nãm 2022 

BI tint Dáng üy cdc xã; 
TP Van hóa Thông tin, 
GD TT Truyn thông 

và van hóa. 

Chu trI hung dan, h trçx phát trin 02 mô hInh sinh k cho gia 
dInh hi viên phii nü nghèo (chàn nuOi, trng tr9t....). Tuyên 
truyên, van dng, h trq 1am 01 nhà "Mái .m tInh thu'ong" cho 
phi nü có hoàn cãnh dc bit khó khãn. 

Näm 2022 
BI tim' DOng iy  các xã, 

Tru'O'ng Lao dng 
TB&XH thành phO'. 



TT NHIM VV VA CHf TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VT CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PH1J TRACH 

8 
Phi hçip vâi các xà, phu&ng vn dng, h trçx trin khai thành 
lap mâi t,i thiu 08 t hç'p tác, 01 hçp tác xã và 01 doanh 
nghip. 

Nàm 2022 

Dng chi ChO t/ch H5i 
Lien hipphi ni thành 

pho 

BI thu' Dáng ôy các xä; 
Trithng các phông.' Tài 
chinh - Ké' hoach, Kinh 

' 
té thành phô. Dông c/il Do Van 

Nghf - Phó BI thu 
Thu'àng lru'c 

Thành Oy 10 
Thành 1p mth/chuyn dti các câu lac  b hin Co thành 05 câu 

lac b "gia dInh hanh  phüc". 
Nãm 2022 

Bi thu' DOng Oy các xã. 
phu'ô'ng Tuyên truyn, 4n dng, h trq phát trin mth 02 mô hinh phii 

ntt phát triên kinh t cO thu nhp tr 200 triu dng/nam. 
NOm 2022 

IV Thành doàn Yen Bái: 09 nhiêm vu 

Chü tn, thrc hin chuGng trInh "Thp sang duô'ng quê" tai  05 
tuyn throng (nâng cp hoc lam mcii mi tuyn ti thiu 
500m) theo huó'ng xà hi hóa tai  các xã, phisà'ng trên dja bàn 
thành ph. 

Nãm 2022 

D/c Bi thu' Thành doàn 

BI thu' DOng ity  các xã, 
phu'àng 

Ding chI D6 VOn 
Nghj-Phó BIthu' 

Thu'O'ng trcc 
Thành Oy 

2 
Tip tic duy tn các mô hinh thanh niên tr quãn tai  khu dan 
và xay diing mOi 02 mô hInh thanh niên tr quân dam bào an 
ninh trât tr khu dan cut. 

NOm 2022 
Bithu'DOngOycácxO, 

phithng 

3 
Duy trI và nâng cao hiu qua hot dng cüa câu lac  b thanh 
niên thành ph d tuyên truyn, quâng bá hInh ãnh dt và nguOi 
Yen Bái trên mng xA hi và internet. 

NOm 2022 

RI thu' Dáng ôy các xã; 
Tru'O'ng VOn hóa Thông 
tin, Trung tam Truyn 

thông và vOn hóa thành 
pho'. 

6 



TT NHI1M VU VA CHI TIEU 
TH(I GIAN 

HOAN THANH 

LANH DO CO 
QUAN, DON VI CHU 

TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI H5P 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

4 

Tip tue chi dao, h trg, huáng dn các t chirc Doàn, Hi, Di 
trong truông bce nh&m ph c.p, tuyên truyên nhüng net van 
hóa, bàn sc dan tc (diu dan vil, xôe thai) thirc hin trong các 
boat dng gi'a giO' hc d giü' gIn, phát huy bàn sc van hóa tt 
dçp cüa các dan tc. 

Nãm 2022 

D/cBIthu'Thànhdoàn 

D/c Trzthngphông 
Giáo dyc và Dào tqo 

thành pho' 

Dng chI D Van 
Nc'hi - Phó BI thu 

Thu'o'ng try'c 
Thành iy 

5 
Xây dmg mô hInh "Tui tré chung tay xáy dtng 1ru&ng hQc 
hnh phéc" tai  100% tnrYng hc cong 1p trên dja bàn thành 
ph tInh dn ht nãm 2022. 

Nãm 2022 
D/c Trtthngphông 

Giáo dyc và Dào tqo 
thànhphó' 

6 
Duy trI trin khai hoat  dng "vtxôn i.Iam khâi nghip"; vn 
dtng h trV ti thiu 01 mô hinh thanh niên khäi nghip 

Nám 2022 

D/c Trzthngphông Tài 
chinh - Ké' hoqch thành 

phó'; BI thu' Dáng zy 
các xd, phu'àng 

Phi hçrp vói các xã, phu'?mg vn ctng h trçf triêii khai thành 
lap, 08 t hgp tác, 03 doanh nghip, 01 hçip tác xã. 

Nãm 2022 

8 
Các cp b Doàn - Hi - Di trên toàn thành ph trông mOi 
5.000câyxanh 

Nãm 2022 

9 

Chi dao  t chtrc thành cOng Dai  hi Doàn thanh niên Cong san 
H ChI Minh các xâ, phumg. 
T chi'rc thành cong Dai  hi Doàn thanh niên Cong san H ChI 
Minh thành ph lAn thir XX, nhim k' 2022-2027 (Dai hi 
dim cUa tinh). 

Qu3 11/2022 Dáng üy các xã, phu'&ng 

7 



TT NHIM vu VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOAN THANH 

LANHDAOCa 
QUAN, D€%N V CHU 

Tifi 

LANHD4OCO 
QUAN, B€IN VI 

PHOI HVP 

LANHDAO 
THANH PHO 
PHu TRACH 

V Hi Ciru chin binh thành ph& 06 nhim vi 

Phi hap vOi Mt trn T quc và các t chüc doàn th thrc 
hin tiêu chi v môi tnrông, thu gom rác thai, dam báo xanh, 
sach, dçp ti các xà, phumg trên dja bàn thành ph. 

Nám 2022 

Dng chI Chü tjch Hôi 
Cu'u Chié'n binh thành 

phO' 

BI thu' Dáng z'y các xã; 
Tru'àng các phóng: Tài 

nguyen Môi tru'àng, 
Quán l) DO t/ii, Kinh té' 

thành pM. 

ng chI D Van 
Nghf - Phó BI tint 

ThwO'ng tric 
Thành Oy 

2 
Xây drng 02 tuyn dir&ng do Cru chin binh t%r quan tai cac 
xà, phix?mg trên dja bàn thành dam báo xanh, sch, dçp (d6i vâi 
cac tuyn throng giao thông nông thôn (là duçc be tong hóa). 

Nãm 2022 

Phi hçp vOi các xà, phi.xOng vn dng, h trç trin khai thành 
lap mói tôi thiu 06 to hap tác. 

Nãm 2022 
BI thu' DOng zy các xã: 

Tru'O'ngphOng Tài 
chInh - Ke' hoach 

4 
Chü trI, phi hap vâi Hi Lien hip Phit n& thành ph t chirc 
hot dng lien kt tiêu thii It nht 01 san phm nông lam nghip 
cho nông dan 

Nãm 2022 

BI thu' Dáng iy cOc xã, 
phiràng; TrithngphOng 
Kin/i te thành phá Hôi 
Lien hiêp Phii nü' thành 

phO'. 

CM do t chrc thành cong Di hi Ciru chin binh các xà, 
phuô'ng; 
T chirc thành cong Ei hi Cru chin binh thành ph ln thu 
VII, nhim k 2022-2027. 

Quj 111/2022 

DOng Oy  các xã, phu'O'ng 

6 

Duy trI và nâng cao hiu qua hot dng cüa các câu lac  b Ciru 
Chin binh xà, phuOng tham gia tuyên truyn, giáo dic truyn 
thng cách mng cho th h tré trong truOng hçc và khu dan cu 
(dam bâo hot dng tii thiu 01 1n1tháng) 

Nãm 2022 

8 



TT NHI1M VIJ VA CHI TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO C 
QUAN, DØN V CHU 

Tifi 

LANH DAO C€ 
QUAN, BN V! 

PHOI HP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

VI Lien doàn lao dng thành ph: 07 nhim vii 

1 
Thành 1p mói 05 Cong doàn ca sv doanh nghip khu virc 
ngoài Nhà nuc, 

Nãm 2022 

Chz t/ch Lien doàn Lao 
dng thànhphO' 

BI thuS Dáng üy các xã, 
phitàng 

Dóng chI Do Van 
Nghj - Phó BI thir 

Thteàng try'c 
Thành y 

2 
K& nap mi 205 doàn viên (trong do cO ti thiu 175 doàn 
vien thuc khu vrc ngoài nhà nu'Oc). 

Nám 2022 

3 Gii thiu 60 doàn viên uu tü kt np Dãng. Nám 2022 

Phi hçxp kim tra vic dam báo chInh sách Báo him xã hi 
cho ngtIi lao dng di vi ft nht 50% s doanh nghip drçc 
Bâo him xã hi phãn ãnh v vic chm np, không np 
BHXH cho nguO'i lao dng. 

Nám 2022 
BI thir Dáng zy các xã, 
phu'&ng; Giám dó'c Báo 

hiém xã hOi tinh. 

5 
Phn du Chärn lo, tng qua cho 100 doàn viên, CNLD có hoàn 
cãnh khó khän trong dip tht Sum vy näm 2022 (ti thiu 
5 00.000 dong/doàn vien). 

Nàm 2022 

Bi thu Dáng üy các xã, 
phwàng 6 

H trcx xây drng 01 nhà "Mái tm Cong doàn" cho doãn vien có 
hoàn canh khó khän v nhà . 

Nãm 2022 

7 
H trçi cho trén 10 nü doàn viên cong doàn có hoàn cãnh khó 
khän vay vn tfr "Qu5' xã hi cong doàn" d phát triên kinh t 
gia dInh 

Nãm 2022 

9 



PHU BIEU 3.5: 
RONG TAM CUA CAC CO QUAN CHUYEN TRACH THAM MUU, GIUP VIC THANH UY NAM 2022 

Gôm 81 nhim viii 

(Kern theo Ké hogch hành d5ng so 99-Kif/TU ngày 12/12/2 021 cia Thành iy) 

TT NHIEM VIrJ VA CHI TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V4 

CHU TRI 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V! PHOI 

H(%P 

LANH IMO 
THANH PHO PHV 

TRACH 

A NHIEM VU CHUNG CUA KilO! 06 nhiêm vu 

Các co quan tham muu, giüp vic theo chiirc nAng, nhim vii duçic 
giao, chü dng trin khai thrc hin hiu qua Chrnmg trInh hành dng 
séi 24-CT/TU ngày 02/8/202 1 cüa Thành Uy thirc hin Ngh quyt Di 
hi Dãng b thành ph Yen Bái 1.n thir XX, Nghj quyt Dai  hi Dãng 
b tinh Yen Bái 1n th XIX, Nghj quyt Di hi di biu toàn quc 
1.n thur XIII cüa Dãng; các nghj quyt, chuong trInh, k hoch chuyên 
d cüa Thành üy, bão dam yêu cu chAt luçing và tin d, thi.rô'ng 
xuyên kim tra, giám sat, don dc th1rc hin theo thrn quyn. 

Nárn 2022 

Cac dóng chI Uy 
v/en Ban Thu'àng 

Vy Thành üy, 
tfltàng các cci 

qtt tham mu'u, 

giup viçc Thanh 
üy; dông chI 

Chánh Van phdng 
Cap ity và ChInh 

quyên 

Dng chI Dó Van Nghi - 
Phó BI thu' Thrrng tru'c 

Thành i',y 

Dng chI D Dr'c 
Minh - BI th Thành 

üy 

2 

Xây dng k hoch cong tác näm 2022 chi tit, phân cong nhim vii 
cho tüng t chic cá nhân chju trách nhim thçrc hin vâi thii gian, 1 
trInh ci the dê hoàn thành toàn din, vuçit murc các chi tieu, nhiem VU 
thu'ông xuyên và các chi tiêu nhim vi duc giao theo Kê hoach hành 
dng thirc hin nhim vii chInh trj näm 2022 cUa Thành üy; dng chI 
thu trung các co quan tham mui, giüp vic Thành Uy chju trách 
nhim t chüc thirc hin các chi tiêu, nhim vi,u cüa co quan mInh; 
thuè'ng xuyên don dc, dánh giá tin do thuc hiên và chiu trách nhiêm 
truo'c Ban Thumg vi Thành üy v kt qua thirc hin các nhim vii 
duçc giao. 

3 

Tip tiuc tham muu t chi'xc thrc hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa 
XI, XII, XIII) v tang cuO'ng xây drng, chinh dn Bang; ngän chn, 
dAy lüi sir suy thoái Vê tu tu'mg chInh tr, duo durc, lôi song, nhung 
biu hin "tir din bin", "tir chuyn hóa" trong ni b, gn vOi Chi 
thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trj. 



TT NHIM VU VA CHI TIEU 
THUI GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO CJ 
QUAN, DcN V 

CHU Till 

LANH DAO C€1 
QUAN, DN V PHOI 

HVP 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Trin khai dng b các nhim vçi, giãi pháp, nhâm nâng cao näng lirc 
lành dao  và si'rc chin du cüa các c.p Uy, t chtrc clang; xây dimg t 
chirc clang trong sach,  vQ'ng mnh v chInh trj, tix tlx&ng, t chirc va 
dao di'rc theo tinh th,n Nghj quyt Di hi XIII cUa Dãng, Nghj quyt 
Di hi XIX Dãng b tinh, Ngh quyt Di hi XX Dãng b thành 
ph& gn bó mt thit vth nhân dan; phát huy mnh me vai trô ht 
nhân lânh do cüa t chirc clang, clang viên trong thirc hin nhim vi 
chInh trj cUa don vj. 

Näm 2022 

Các dng chI Uy 
viên Ban Thw'mg 

Thành zy, 
trng các cci 

quan tham mu'u, 
giip vic Thành 

, d chI 
Chánh VOn phông 

ChInh 
quyen 

Dông chI £)ô Van Nghj - 
Phó BIt/rn' Thu'Ong tricc 

Thành üy 

Dông chI Do D&c 
Minh - BI thu Thành 

Tham mini xây dimg các báo cáo so kt, tng kt vic thrc hin các 
Nghj quyt, chi thj, quy djnh cüa Trung hang, cüa Tinh Uy, Thành u' 

theo yêu câu cüa Trung uang và, Tinh üy theo Chucing trInh lam vic 
cüa Thành üy. 

6 
Mi co quan chuyên trách tham mu'u, giüp vic Thânh Uy trrc tip 
thrc hin tuyên truyn, vn dng, h trçi, giüp di các h thoát ngheo 
trong näm 2022 theo k hoch cüa Thành üy. 

B NHIM VU CU THE: 75 nhiêm vu 

Co quan T chü'c - Ni vii: 18 nhim vi 

CONG TAC TO CHIJ'C BANG 

Tip tiic tham mini t chirc thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa 
XI, XII, XIII) v tang ciing xây dimg, chinh dn Dâng; ngän chn, 
dy lüi sir suy thoái v ti.r ti.r&ng chInh trj, do dt'rc, 1éi sang, nhing 
biu hin "tr din bin", "tr chuyn hóa" trong ni b, gn vâi Chi 
thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj. 

NOm 2022 

Tim tru'&ng Ccx 
quan T chi'c - 

N3i vy 

COcphdng, ban, co 
quan, do'n vi thànhphá, 
Dáng zy các xa, phu'O'ng Dng chi D Di'c 

Minh - Bithu' Thành 

2 

Tham mini trin khai nhim v1i kim dim, dánh giá, xp loui chit 
lucing hang näm di vth t chirc clang, clang viên và tp th& cá nhân 
can b 1nh dao  quãn 1' các cap. Tng hp, báo cáo kêt qua theo quy 
dinh. 

NOm 2022 

Các phOng, ban, ccx 
quan, dcxn vj thành phO'; 
COc chi, dOng b5 trrc 

thuóc 

2 



TT NHIM VI VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO C€ 
QUAN, DO'N V 

CHU TM 

LANH DAO ca 

QUAN, DN V PHOI 
WIP 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Tng hçp, báo cáo kt qua th?c hin HuOng dn s 02-HD/BTCTW 
ngày 12/4/202 1 cüa Ban T chirc Trung hang, huOng dn tiêu chI, quy 
trInh rà soát, phát hin, giáo diic, giüp dO sang icc, dua dãng viên 
không con dü tu cách ra khOi Dãng. 

Tháng 2/2022 

Thz trithng Ce 
quan Ta chz'c - 

NQi V 

Cácphông, ban, ccr 
quan, dcin vj thành phó'; 
Các chi, dáng b5 trzrc 

thU(5C 

1*ng chi 1*5 Dz'c 
Minh - BIthu Thành 

4 

Tham mini, xây drng K hoch cüa Ban Thumg vçi Thành üy v Di 
hi chi b trirc thuc dãng üy cci sâ nhim ki 2022-2025. Xây drng 
Huing dn thirc hin K hoach Di hi chi b tr%rc thuc dãng üy Co 
si nhim k' 2022-2025; tng hçTp, xây drng báo cáo kt qua dti hi 
chi b trirc thuc dãng üy co sâ nhim k' 2022-2025 theo quy djnh. 

Tháng 3/2022 

5 

Tham mini 1nh do, chi do, don dc kt nap  tr 147 dáng viên mâi; 
s t chirc Co sO' dang hoàn thành t& nhim vi trO' len dat  tr 90% trO' 
len; S can b, dãng vien thirc hin tht trách nhim nêu guo'ng dat tr 
50% trO' len; S can b länh dao  trong h thng chInh tn thuc hiên tt 
trách nhim nêu gu'o'ng dat  tr 70% trO' len. 

Nãm 2022 

Dng chI D Van 
Ngh/ - Phó BI thu' 

Thu'&ng tritc Thành 

6 

Tng hçp, báo cáo k& qua thirc hin Quyt djnh s 278-QD/TU ngày 
24/12/2020 cüa Ban ThuO'ng vi Thành Uy v vic Ban hành Quy ch 
phân cong cp üy viên, tmg, phó các phOng, ban, doàn th thành 
ph tang curng chi dao  và tham gia dir sinh hoat t?i Co sO'. 

Tháng 11/2022 
Cácphông, ban, cc 

quan, den v/ thànhph; 
Dáng iiy các xa, phuâng 

7 

Tng h9p, báo cáo kt qua thrc hin Quy djnh s 09-QD/TU ngày 
30/6/202 1 cüa Ban ThuO'ng vi Tinh üy v trách nhim nêu guo'ng cüa 
can b, dãng viên, truâc ht là Üy viên Ban Thu'O'ng v.i Thành Uy, Uy 
viên Ban Ch.p hành Dãng b thành ph và can b din Ban ThuO'ng 
vi Thành i:iy quán 1. 

Nàm 2022 Cácphông, ban, cc 
quan, den vj thành phó',' 
Các chi, dáng b5 try'c 

thu.5c 

8 
Rà soát, b sung quy hoach can b nhim kr 2020-2025, 202 1-2026 
vEt xây dirng quy hoach nhim kS'  2025-2030; 2026-2031. 

Quy' 11/2022 

3 



TT NHIM VU VA CHf TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH DO CO 
QUAN, DON VI 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI PHOI 

HOP 

LANH DAO 
THANH PHO PHTJ 

TRACH 

Tham muii xây dirng và trin khai thirc hin K hoch dào tao, bi 
diiOng can bô nàm 2022. 

Tháng 1/2022 

Thi trtthng Ca 
' 

quan To chOc - 
Ni vi 

Các phông, ban, ca 
quan, dan vi thành phá; 
Các chi, dáng b5 tritc 

thuc 

Dó'ng chI D Dt'c 
Minh - BI thu Thành 

10 

Chü trI, phi hçip trin khai thirc hin nhim vi bão v chinh trj nôi 
b (theo Quy ch ph& hçip thirc hin nhim vi bão v chInh trj ni b 
gitIa Co quan T chrc - Ni vi thành ph vi Ca quan Kim tra 

- 
Thanh tra, Ban Tuyên Giáo Thành üy, Dãng üy Quân sir thành ph và 
Dâng üy Cong an thành phé ban hành kern theo Quyt dnh s 1909- 
QD/TU ngày 12/4/20 19 cUa Ban Thumg vi Thành üy). Xây drng cac 
báo cáo thirc hin nhim vi theo quy djnh. 

Nãm 2022 

11 
Tham muu trin khai các ni dung tip tiic thrc hin Nghj quyt s 18- 
NQ/TW và Nghj quyt s 19-NQ/TW cUa Ban Chp hành Trung 
uong khóa XII theo k hoach näm 2022. 

LiNH VVC  NQI VU 

12 
Xây dirng, ban hành K hoach  Cãi cách hành chInh narn 2022 và tin 
hành kim tra cong tác cái each hành chInh närn 2022 

Nám 2022 
Dng chI Thu 

trithng Ca quan 
Ta chz,'rc - Ni vy 

Dng chI Trzthng các 
phOng, ban, dan vj; BI 
thu Dáng iy, ChO tich 

UBND xã, phithng 

Dng chI Phiing 
Tiê'n Thanh - Phó 
Chi tjch UBND 

thành ph 

13 
Trin khai thçrc hin k hooch t,i chü mt ph.n v tài chInh giai doan 
2022 - 2025 di vâi 05 trithng mArn non: Bong Sen, Yen Thjnh, Hoa 
Ban, Hoa Lan, Nguyn Phi'ic 

Dang chI Tru'O'ng cOc 
phOng, ban, dan vi, doàn 
the; BI thir Dáng üy, ChO 

tich UBND xã, phithng 

Dáng chI Chu tjch 
UBND thànhphO' 

14 
Tham muii ban hành va trin khai K hoach cOng tác quãn 1 nhà 
nirâc ye ton giáo tin ngix0ng trên dja bàn thành ph Yen Bái näm 2022 

15 
Tharn mini ban hành và trin khai K hoach cong tác quân 1' nhà 
niiOc ye thanh niên trên dja bàn thành ph Yen Bái nàm 2022 

4 



TT NHI1M VU VA CIII TIEU 
THOI GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V4 PHOI 

HQP 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

16 
Tham rnu'u ban hành và trin khai K hoch cong tác quãn 1 nhà 
rnxâc ye van thu' luu trtr trên dja bàn thành ph Yen Bái näm 2022 

Nãm 2022 
Dng chI Thu 

tru'ó'ng Ca quan 
Táchu'c-Nóivu 

Dng chI Tru'àng các 
phông, ban, dan vj, doàn 
the'; Bi thu' Dáng üy, Chu 

tich UBND xã, phu'&ng 

Dong chi Chi tjch 
UBND thành pho' 

17 
Tham mu'u ban hành K hoach cOng tác Dan vn chinh quyên näm 
2022 

18 

Tip tiic trin khai thirc hin D an trin khai thirc hin the din tcr 
cong chirc, viën chiirc thành ph Yen Bái và phát trin thanh toán 
khong ding tin mt trên dja bàn thành phô Yen Bái, giai 1on 2020 

- 
2025, djnh huOng dn 2030 dam báo 100% can b, cong chirc, viên 
chiirc thành ph duçc quàn 1 bang The cong chirc, vien chirc din ti:r 
trong näm 2022 

Nãm 2022 
Dong chI Thi 

tru'ó'ng Ca quan 
Ta chz'rc - Ni vy 

Dóng chi Tru'àng các 
phông, ban, dan vi, doàn 

the1  

Dong chI ChI tjch 
UBND thànhphó' 

II Ban Tuyên giáo Thành üy: 15 nhim viii 

Tham mu'u, chi dio kjp thai vic quán trit, ph bin, tuyên truyn, 
trin khai thixc hin các nghj quyt, chi thj, kt 1un cüa Trung ucmg, 
cUa tinh, thành ph theo chi do, huOng dn cüa cp trên và Chuo'ng 
trInh cOng tác nàm 2022 cUa Thành üy. 
Tham mixu so' kit, tng kt các nghj quyt, chi thj, kêt 1un cüa Trung 
uang, cüa tinh, thành ph theo chi dao,  huó'ng d.n cüa cp trên và 
Chuong trInh cong tác nam 2022 cüa Thành üy. 

Nãm 2022 

Tru'O'ng Ban 
Tuyên giáo Thành 

- RI thu' các chi, dthng b5 
tryc thu5c. 

- Ldnh dQo các phOng, 
ban, ca quan, dan vj, 
doàn the thànhphO' 

Dóng chi Do Van 
Nghf - PhO RI th 

Thu'àng trrc Thành 
U)) 

2 

Tham mu'u xây dmg, ban hành, trin khai thrc hin cO hiu qua k 
hoach cUa Thành Uy thuc hiên Chi thi s 05-CT/TW näm 2022; tang 
cung cong tác kiêm tra, giám sat, don dc vic thirc hin Chi thj sO 
05-CT/TW; t chirc giao ban dnh k' và so' kt, tng k& theo quy djnh. 

Nám 2022 

5 



TT NHIIM VU VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOANTHANH 

LANU DAO cci 

QUAN, JJ%N VI 
CHU Tifi 

LANHDOCO' 
QUAN, DON VJ PHOI 

HQP 

LANHDO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Tham mu'u, chi dao,  huó'ng dan, kim tra, don dc thirc hin cO hiu 
qua nhim vi bão v nn thng tu tuOng cüa Dàng, du tranh phãn bác 
các quan dim sai trái, thit djch trong tInh hInh mth theo yêu cu Nghj 
quyêt 35-NQ/TW cüa Bô ChInh trj và D an 03-DA/TU cüa Ban 
Thrnmg vii Tinh u. Chi do duy tn hot dng trên fanpage 'Hoa 
Hung Duang". 

Nãm 2022 

Triró'ng Ban 
Tuyên giáo Thành 

- Ban Chi dao 35 TP. 
- BI thu' các chi, dáng b5 
tru'c thuóc. 
- Lãnh dao cácphdng, 
ban, co' quan, dan vj, 
doàn they  thành phó'. 

Dng chI D Van 
Nghj - Phó BI thu' 

Thu'ô'ng tri!c Thành 
UJ) 

4 
Tip tiic don dc trin khai Cuc v.n dng sang tác, quãng bá các tác 
phm van h9c, ngh thut, báo chI nàm 2022 theo chi do cüa tinh và 
theo K hoch s 43-KH/TU ngày 23/3/202 1 cüa Thành u. 

Näm 2022 

-BIthu'cácchi, d6ngbc5 
trc thuôc. 

- Länh dao các phông, 
ban, co' quan, dan vi 
doàn the' thành phd. 

Tip tiic thrc hin có hiu qua Chi thj s 20-CT/TW cüa Ban BI thu 
và Huó'ng dn sé 11-HD/TU cüa Tinh üy Yen Bái ye tiêp tiic tang 
cu&ng, nãng cao cht luçing nghiên cüu, biên soan, tuyên truyên, giáo 
diic ljch sr Dâng. 

Nãm 2022 

6 
Tham mmi t chi'rc Hôi thâo v xây drng thành ph Yen Bái "Xanh, 
hài hOa, bàn sic, hnhphüc". 

Quj 1/2022 

7 

- Tham mmi xây dirng K hoach cüa Thành üy v Cong tác tuyên 
truyn näm 2022. 
- Tham mu'u chi do, djnh huó'ng hot dng thông tin, tuyên truyn, 
báo chI, xut bàn. 
- Phi hçip vOi UBND thành ph trin khai k kt phi hqp tuyên 
truyn vâi các Ca quan báo chI Trung irang, dja phuo'ng trên dja bàn 
nàm 2022 
- Tuyên truyn kjp thñ nghj quyt, chi thj, các sir kin quan trng Va 
kt qua thirc hin cUa các cp. 
- Tip tiic tham mu'u duy tn hiu qua hoat dng Website Bàn tin Dãng 
b thành ph. 

Nárn 2022 

- Ban Biên tap Ban tin 
Dáng bó thành phó; 

phông Van hóa thông 
tin,' Trung tarn truyn 
thông - van hóa TP. 

- Bi thu' các chi, dáng bó 
truc thuôc. 

- Lãnh dao cácphông, 
ban, co' quan, dan vj, 
doàn the thànhphô. 

6 



TT NHI1M VU VA CHI TIEU 
TH(fl GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO C€ 
QUAN, DON VI 

CHU Tm 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V PHOI 

H€%P 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

8 

Chü dng tharn mixu tip titc thrc hin tht Chucng trinh phi hçp cüa 
Ban Tuyên giáo Thành üy, Ban Tuyên giáo Dãng üy các xã, phuäng 
vói ccv quan nhà nuâc cüng cp theo Quyt ctjnh 238-QD/TW, ngày 
3 0/9/2020 cUa Ban BI thu. 

Nám 2022 

Tnráng Ban 
Tuyên giáo Thành 

- HDND, UBND, Tôa an 
nhán dan, Vin kim sat 

nhân dan thành pM. 
- Lãnh dgo cácphông, 
ban, cc' quan, dan v/, 
doàn the thànhpM. 
- Dáng zy các xã, 

phu'àng. 

Dng chI Do Van 
Ngh/ - Phó BI thtt 

Thztôig trtc Thành 

UY 

9 

Tham muu, chi do, huó'ng dn thirc hin tt K hotch s 68-KH/TU 
ngày 21/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái thirc hin Chi thj s 06- 
CT/TU, ngày 24/3/202 1 cüa BTV Tinh üy v tip tiic di mói, nâng 
cao chit luçmg, hiu qua cong tác tuyên truyn ming, hoat  dng báo 
cáo viên. 

Nám 2022 

- Các dng chi báo cáo 
vien Thành zy. 

- BI thu các chi, dáng b5 
trrc thuóc. 

- Lãnh dao các phông, 
ban, cci quan, dan v, 
doàn th thành pM. 

10 

Tham muu, chi dao, t chirc thrc hin tt D an s 05-DA/TU cüa 
Ban Thumg vi Tinh üy v "Nâng cao cht lucmg dào tao,  bi duO'ng 

lun chInh trj và nghip vii cho can b, dáng viên a ccv s, trQng 
tam là di tucmg cp üy viên, bI thu chi b, can b MTTQ, các doàn 
th chInh tn - xã hi xà, phung, thj trn, giai doan 2021 - 2025. T 
chüc bi duOng chInh trj he theo quy djnh. 

Nám 2022 

-BIthtccácchi, dángb5 
tru'c thuôc. 

- Lãnh dao các phông, 
ban, cc' quan, dan vi, 
doàn the thànhphó' 

Tham mu'u Thãnh u länh dao,  chi  dao,  huóng dan, kim tra, don dc, 
nm bt tinh hinh cOng tác khoa giáo; tang cumg theo dOi, don dc 
vic ph bin, quán trit thirc hin các nghj quy&, chi thi, k hoach 
cüa Trung rnmg, Tinh u và Thành üy v lnh virc van hoá - van ngh, 
xây drng con nguai Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn t, sang tao, 
hi nhp", nang cao chi s hanh  phüc cho Nhan dan. 

Nám 2022 

- Phông Van hóa thông 
tin, Trung tam truyen 
thông - van hóa TP. 

- BI thu các chi, dáng b5 
tryv thu5c. 

- Ldnh dgo cácphông, 
ban, ccv quan, dan vi, 
doàn th thànhphô 

7 



TT NHI1M V1J VA CHI TIEU 
THJI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO C€ 
QUAN, D€N V! 

CHU Tifi 

LANH D4O C 
QUAN, DON V PHOI 

HqP 

LANH DO 
THANH PHO PH1J 

TR4CH 

12 

- Tham miru tè chüc 03 cuc thi trrc tuyn tim hiu v: Ljch sir Dâng 
b thành ph; v kin thirc pháp 1ut; v xây dmg thành ph "xanh, 
hài hOa, ban sac, hnh phác"; 01 Cuc thi vit "tim hiu ye tu tuàng, 
do diirc, phong cách H ChI Minh". 

Nám 2022 

Trtró'ng Ban 
Tuyên giáo Thành 

uy 

-BIthu'cácchi, d6ngbc5 
trirc thu3c. 

- Lãnh dQo cácphóng, 
ban, co' quan, dcin v4 
doàn the thành phó. 

Dng chI DS Van 
Nghj - Phó BI thu' 

Thithng tru'c Thành 
uy 

13 

- Tham mini chi do, trin khai thirc hin Co hiu qua K& 1un 100-
KL/TW cüa Ban Bj thu và K hoach  hành dng s 93-KH/TU ngày 
21/10/2021 cüa Thành Uy v thuc hiên Chi thj sé 17-CT/TU cüa Ban 
Thu&ng vii Tinh u v cong tác du 1un x hi. 
- Thrc hin t& cong tác phi hçp t chirc 1y phiu diu tra du 1un 
xã hi theo chi do cUa Ban Tuyên giáo Trung uo'ng, Ban Tuyên giáo 
Tinh Uy trong näm 2022. 

Nãm 2022 

14 
Tip tiic thrc hin có hiu qua Chi thj s 11-CT/TW cüa B ChInh trj, 
Thông báo Kt 1un s 173-TB/TW ngây 06/4/2020 cUa Ban BI thu 
v viêc mua, d9c báo, tp chI cüa Dãng 

Nám 2022 

15 
Tham muu, phi hçp theo dOi, don dc, giám sat vic thirc hin Quy 
djnh "Thirc hin van hóa, dao  dirc trong Dang và h thng chInh trj tai 
Dâng b thành ph Yen Bái". 

Nãm 2022 

III Trung tam chInh trj thành ph: 04 nhim vy 

Xây dimg và trin khai thirc hin hiu qua K hoch dào tao, bi 
duOng can b näm 2022: Mo' 14 lop vó'i trén 1.000 lu'9Y can bt toàn 
thành ph& 

Näm 2022 

Giám dc Trung tam 
ChInh trj thành ph 

Thu truóng Co quan 
chrc - Ni viii thành ph6; 
Tru'ng ban Tuyên giáo 

Thành Üy Dng chID Van 
Nghj - Phó BI thu' 

Thzthng tru'c Thành 2 
Thuc hiên t& cong tác tuyên truyn, giáo diic ljch s1r Dãng và ljch s1r 
dãng b tinh, dâng b thành ph. 

N 2022 
Trixng ban Tuyên giáo 

8 



TT NHI1M V1J VA Cm TIEU 
THOI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V4 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V PHOI 

WIP 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Tham mini tham gia Hi thi giãng viên 1 lun chInh trj giôi tinh Yen 
Bái. 

Thành üy 

4 
T chirc thông tin v tInh hInh thii sr, cc ch& chInh sách... cüa trung 
uo'ng, tinh, thành ph cho di ngQ báo cáo viên, tuyên truyn viên Ca 
s. 

Näm 2022 
Giám doe Trung tam 
ChInh trj thành ph 

Truàng ban Tuyên giáo 
Thành üy; trii6ng các 

phOng, ban, co quan, dan 
vj; BI thi.r Dãng üy các 

xã, phumg 

£)ông chI D Van 
Nghj - Phó BI tim' 

Thu'ô'ng try'c Thành 
U)) 

IV Ban Dan vn Thành üy: 08 nhim viii 

Tham muu cho Thành üy chi do các cp üy, cá h thng chInh trj 
thành ph thçrc hin cong tác dan vn to sir chuyn bin mnh me 
trong nhn thü'c, hành d5ng v cOng tác dan v.n cüa Dáng trong tInh 
hInh mó'i. Phát huy dan chü xã hti chü nghia, xây dirng khi di doàn 
kt toàn dan, thrc hin tt quan dim "dan là gc" và phucmg châm 
"dan bit, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, dan thi 
huâng" trong thçrc hin các Co ch, chInh sách phát trin kinh t - x 
hi, giám nghèo, xây drng nông thôn mâi. 

Nãm 2022 
Trzthng Ban Dan 

Vfl Thành 

- BI tim' các chi, dáng 

bó try'c thuóc. 

- Lãnh dgo cácphông, 

ban, co' quan, do'n v 

doàn the2  thành pM. 

Dcng chI D Van 

Nghj - Phó BI thu' 

Thu'ô'ng try'c 

Thành 'v 

2 
Tham mini cho Thành Uy chi dao,  trin khai thirc hin cO hiu qua quy 
ch cOng tác dan vn cüa h thng chInh tn. 

3 
Tham muu cho Thành üy tip tue länh do, chi do thirc hin tot 
phong trào thi dua "Dan vn khéo", trin khai xây dçrng mO hinh "Dan 
vn khéo" cO hiu qua gn vói cong tác dan vn chInh quyn. 

4 
Tham mini cho Thành Uy, Ban Chi do cOng tác tin ngi.rO'ng, tOn giáo 
thành ph länh do, chi dio, kim tra, dOn dc thrc hin có hiu qua 
cong tác tin ngung, ton giáo trén dja bàn thành ph. 

5 
Tham muu, giüp vic cho Thành üy, Ban Chi thirc hin quy ch dan 
chü co s& thành ph lãnh do, chi do, kim tra, dOn dc thirc hin 
có hiu qua quy ch dan chü a co sO'. 

9 



TT NHIM VIJ VA CHI TIEU 
TH(fl GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V PHOI 

HQP 

LANH D4O 
THANH PHO PH1J 

TRACH 

6 
Tham mini cho Thành Uy chi do, trin khai, theo dOi, don dc kim 
tra, giám sat thirc hin các ngh quyt, chi thj, kt 1un. . . cUa Trung 
inyng, cUa tinh, thành phé v cong tác dn van. 

7 
ChU trI, phi hçip theo dOi, thirmg xuyên nm chic tInh hInh nhân 
dên, báo cáo kjp thai các v.n d nay sinh va tham mu'u giãi quyt, d 
xut giái pháp xi:r 1 không d trô thành dim nóng, phüc tp ti ca sci. 

Näm 2022 
Tru'àng Ban Dan 

van Thành i'ty 

- Bi thtc các chi, dáng 
bó trwc thuóc. 

- Lãnh dao cácphông, 
ban, ca quan, do'n vj, 
doàn the' thành phô'. 

Dng chi Do Van 
Nghj - Phó BI thu' 

Thicô'ng trrc 
Thành iy 

8 
Tham mini xây dirng k hoch, trin khai thrc hin hiu qua "Ngày 
cuôi tuân cüng dan và doanh nghip" nàm 2022. 

Nãm 2022 

V Co quan Kim tra - Thanh tra thành ph: 20 nhim viii 

CONG TAC KIEM TRA BANG 

Tham mini t chüc trin khai hiu qua và hoàn thành toàn din 
Chuong trInh kim tra, giám sat näm 2022; thirc hin tot cac nhim viii 
dt xuât, phát sinh theo chi dao  cüa Thir&ng trirc, Ban Thiimg vii 
Thành üy. 

Näm 2022 

Thi tru'O'ng Ccr 
quan Kie'm tra - 

Thanh tra 

BI thu' Dáng zy các xã, 
phithng; Tru'O'ng các 
phdng, ban, do'n v/ 

thành phe' 

Dóng chI Do Van 
Ngh/ - PhO BI thic 

Thu'Ong tricc 
Thành i'iy 

2 

Tham mixu thirc hin có hiu qua K hotch s 96-KH/TU ngày 
23/11/2021 cUa Thành üy v thirc hin D an s 04-DA/TU ngày 
01/9/2021 cüa Ban Thung vi Tinh Uy v nâng cao ch.t lucmg, hiu 
qua cOng tác kim tra, giárn sat trong Dáng b tinh Yen Bái giai don 
2021-2025. 

Nãm 2022 

Tham miiu xây dimg Quy djnh v kim tra, giám sat v vic kê khai 
tài san, thu nhp cüa can b thuc din Ban Thinmg vii Thành üy 
quán 1 thay th Quy djnh s 05-QD/TU ngày 01/9/2017 cUa Ban 
Thuàng v1i Thành Uy. 

Näm 2022 (Sau 
khi Tinh zy ban 
hành van ban 

mó'i) 

10 



TT NHIM ViJ VA CH TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DN VI 

CHU Tifi 

LANH IMO CO 
QUAN, D€N VI PHOI 

Hqp 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

4 
Tham muu sira di, b sung Quy ch s 06-QC/TU ngày 15/01/2021 
quy ch lam vic cüa Uy ban Kim tra Thành üy khóa XX, nhim k' 
2020-2025 (sra di, b sung). 

Nãm 2022 (Sau 
khi Tinh ày ban 
hành van bàn 

mâi) 

Tham mini xây dmg Quy djnh cüa Ban Thu?mg vi Thành üy v t 
chtrc va hoat dng cüa doàn kim tra, giám sat cüa Thành üy, Ban 
Thrnmg vii Thành Uy thay th Quy ctjnh s 13-QD/TU ngày 10/6/20 19 
cüa Ban Thumg viii Thành üy. 

Nam 2022 (Sait 
khi Tinh ày ban 
hành van bàn 

mói) 

Thà trtr&ng 

quan KiJm tra 
Thanh tra 

BI thtc Dáng ày các xã, 
phwàng; Trtthng các 
phdng, ban, dctn vj 

thành M 

Dng chI D Van 
Nghj - Phó BI thu' 

Thwàng trirc 
Thành ày 

6 

Tham muu xây dmg Quy djnh cüa Ban Thuing vii Thành Uy ye giám 
sat dãng vien là can b thuc din Ban Thu&ng vi Thành Uy quãn l 
thay the Quy djnh s 11-QD/TU ngày 10/6/2019 cüa Ban Thuông vii 
Thành üy. 

Näm 2022 (Sau 
khi Tinh ày ban 
hành van bàn 

mái) 

Tham muii xây dmg Quy djnh cUa Ban Thung vi Tinh üy v giãi 
quyt té cáo dàng viên là can b thuc din Ban Thumg vii Tinh üy 
quan I thay the Quy djnh s 12-QD/TU ngày 10/6/2019 cüa Ban 
Thu&ng vii Thành üy. 

Näm 2022 (Sau 
khi Tinh ày ban 
hành van bàn 

mó'i) 

8 

Tham muu giüp Ban Thung vi Thành üy chi dao,  djnh huécng xây 
drng chumg trinh, k hotch kim tra, giám sat, thanh tra näm 2023; 
chi ctao üy ban kim tra cAp dixâi tham mini giüp cAp üy djnh hiió'ng 
xây dung chucing trinh, k hoch kim tra, giám sat, thaith tra näm 
2023 và tham muu xây dimg Chuang trinh kim tra, giám sat näm 
2023 cüa cAp üy. 

Näm 2022 

Tham mini xây drng Chrnmg trInh kim tra, giám sat cüa Thành Uy 
nam2023. 

QuIV/2022 

10 
CM do, huóng dan, kim tra, giám sat cAp üy, t chirc dàng, üy ban 
kiêm tra cAp diiài v cong tác kiem tra, giám sat, k' 1ut cüa Dãng. 

Närn 2022 

11 



TT NHI1M VV VA CHI TIEU 
THI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V P1101 

HQP 

LANH DAO 
THANH PHO PHV 

TRACH 

11 

Thrc hin nghiêm tUc, hiu qua các quy djnh cUa Ban Thi.rè'ng vii 
Thành üy v ph6i hçp giüa Uy ban Kim tra Thành Uy vi các co 
quan lien quan trong thirc hin nhim vii kim tra, giám sat và thi 
hành kr 1u.t Dãng; 1h1rc hin tht các quy ch phi hcip v kim tra, 
giám sat, k' 1ut dãng. 

Näm 2022 

12 
Lam tt cong tác xi:r 1, giài quyt dan, thu khiu nai,  t cáo, dam bão 
100% dan, this khiu nai, t cáo dime xir 1, giài quyt dtrt dim, kjp 
thii và hiu qua. 

Näm 2022 

Thz trtthng Cci 
quan Kim tra - 

Thanh tra 

BI thw Ddng iy các xd, 

phzthng, Trwàng các 
phông, ban, dan vj 

thành pM 

Dng chi Do Van 
Nghf - Phó BI thtc 

Tlucàng trt'c 
'Thành iy 

13 
Thirc hin kim tra di vth 100% t chi'rc dãng, dãng viên khi có du 
hiu vi phm thuc th.m quyn. 

Nãm 2022 

14 
Ban hành, si:ra di các van bàn thuOc th.m quyn cUa Uy ban Kim tra 
Thành üy d thc hin nhim v kim tra, giám sat và thi hành k' 1ut 
theo chi do, hisOng dn cüa Trung hang, cüa Tinh Uy. 

Nàm 2022 (Sau 
khi Tinh zy ban 
hành van ban 

mái) 

15 
Xây drng Chuang trinh kim tra, giám sat nàm 2023 cüa Uy ban 
Kiêm tra Thành üy. 

Qu IV/2022 

16 
Kim tra, rà soát vic thirc hin Thông báo kt lun kim tra, giám sat 
cUa Ban Thumg vii Thành Uy, lily ban Kim tra Thành üy näm 2021. 

Qu 111/2022 

CONG TAC THANH TRA 

17 
Hoán thành 100% k hoach thanh tra dã duc phê duyt và cac cuc 
thanh tra dt xut theo chi do cüa Thành üy, UBND thãnh ph. 

Näm 2022 D/c ThO trithng 
Ca quan Kiem tra 
- Thanh tra thành 

pho 

Tru'àng Cong an thành 
ph BI thir Dáng iy  cOc 
xã, phwàng; tru'O'ng các 

phOng, ban, dan vi, doàn 
the thành pM 

Dng chINguyén 
NgQC TrOc- ChO tjch 

UBND thành pM 
18 

Chuyn 100% vii vic có du hiu ti phm dn ca quan diu tra d 
xem xét truy cihi trách nhim hInh • 

Näm 2022 
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TT NHIEM VU VA CHI TIEU 
THO'I GIAN 

HOANTHANH 

LANHDAOCJ 
QUAN, DO1 V 

CHU Tifi 

LANHDiOC 
QUAN, D€N VI PHOI 

HQP 

LANHDAO 
THANH PHO PHV 

TRACH 

19 
Tang cung theo dOi, kim tra, don dc vic thxc hin kt 1un thanh 
tra, thu hi v tin và tài san vi phm dt tfr 90% trô' len. 

Nám 2022 
D/c Thá trtcáng 

Ccr quan Kkm tra 
- Thanh tra thành 

phO' 

Truáng Cong an thành 
phá, BI tint Dáng zy các 
xa, phu&ng, tru'&ng các 

phOng, ban, dan vj, doàn 
th thànhpM 

DOng chI Nguyen 
NgQC Trzc - Chü 
tich UBND thành 

phó 20 

Tham muii kim tra, rà soát, giãi quyt các vi vic thn d9ng, phiirc 
tap, kéo dài trên dja bàn thành ph, dam bão dat  trên 95%; chü dng 
giãi quyêt ngay 100% các vi vic khiu ni, to cáo mOi phát sinh ti 
co sô han ch ti da khiu kién vuo't cp. 

Näm 2022 

VI Van phông Cp üy và ChInh quyn thành ph: 10 nhim vit 

Tham muu phi hçp vi các dcm vj lien quan vn hành hiu qua 
Trung tam giám sat, diu hành thông minh (IOC) thành ph Yen Bái 
nhm phiic vii tt cong tác chi dao,  diu hành cüa Thành üy, HDND, 
UBND thành ph. 

Nãm 2022 

Dông chi Chánh 
Van phông Cá'p ay 

& ChInh quyn 
thành 

- Ban diu hành Trung 
tam JOC thành pho'. 

- BIt/nt Dáng üy các xd, 
phwô'ng; lãnh dao các 

phông, ban, dctn vi, doàn 
th lien quan Dng chi Nguyln 

NgQC Trac - Chi 
tjch UBND thành 

pho' 
2 

Tham muii t chirc L cOng b thành ph Yen Bái dt do thj 1oi H 
g&n vi k' nim 20 näm ngày thành 1p thành ph Yen Bái và don 
nhn Huân chuang Lao dng hng NhI. 

Näm 2022 
Ldnh dao cácphOng, ban, 
doii vi, doàn th thànhpho' 

3 
Tham muii tip tic trin khai thirc hin Dir an hin dai  hóa cong tác 
quán 1, diu hành cüa CAp Uy và ChInh quyn thành ph giai do.n 
2021-2025. 

Nãm 2022 
Các phOng, ban, ccl quan, 

don vj, doàn th thànhphá; 
Dáng iy các xã, phu'&ng 

Tham mui giüp Thuông trc Thành üy theo dOi, don dc, nm bt 
tinh hinh thrc hin va tng hçp báo cáo hang thang và dinh k3i theo 
quy djnh vOi Thrng trrc, Ban Thung vi, Ban ChAp hành Dang b 
thành ph6. 

Nãm 2022 
Dng chi D VOn 
Nghi - Phó BI thtc 

Thu'&ng try'c Thành üy 

13 



TT NHI1M VU VA CHI TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANHBAOC€ 
QUAN, D€N V! 

CHU Till 

LANHDAOCO 
QUAN, DaN V PHOI 

HQP 

LANHDO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

5 
Thirc hin nghiêm tüc vic tip cong dan djnh, thu0ng xuyên, cong 
tác giãi quyt dan, thu khiu nai,  t cáo, dam bão 100% dan, thu 
khiu nai, t cáo duçc giãi quyt dirt dim, kjp thai, hiu qua. 

NAm 2022 

Dông chi Chánh 
Van phông Câ'p thy 

& OiInh quyn 
thành 

BI thir cac chi, dáng bó 
trwc thuóc Thành thy; lanh 

dio cthc phông, ban, dun vi, 
doàn the lien quan D/c Nguyn NgQc 

Trthc - Chth tEch 
UBND thànhphó 

6 

Chü dng dy mnh Ung dxng cong ngh thông tin trong chi dao,  diu 
hành và trin khai nhim viii cüa cp üy, chInh quyn thành ph. Dy 
math thuc hiên x1r 1 h sa cOng vic trên mOi trumg mng, dam bão 
It nht 71% h sa cong vic tai  cp thãnh ph& 45% h sa cOng vic 
cap xà duçc xi:r 1 trên mOi truYng mng (trr h sa cOng vic thuc 
pham vi bi mt nhà nrn9c). 

Nãm 2022 

7 
Tham mini trin khai các hoat  dng hçrp tác vOi các dja phuang truyên 
thng nhu: thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai; huyn Mu Cang Chái, 
huyn Tram T.u, tinE Yen Bái. 

Näm 2022 

Bi thu' các chi, dthng bç5 
trrc thuç5c Thành thy,' lãnh 

dao cacphông, ban, doii vi, 
doan th lien quan 

D/c Nguyen NgQC 
Tru'c - Chth tich 

UBND thành ph 

8 

Tham mu'u chi dao BO phn Phiic vi Hành chInh Cong thành ph cluy 
trI va trin khai 100% djch vii cOng dü diu kin len trçrc tuyn müc 
d 4 lien thông tr tinE dn xã, phuO'ng, dam bão cung cp djch vii 
mi.'rc do 3 dat trên 75%, cung cp djch v1i cOng mirc d 4 dat  trên 
60%; irng diing tii da cong ngh thông tin, giãi pháp k5 thut d dua 
cac hoat  dng cung cp dlch  vi cOng mirc d 4 chua dü diu kin len 
môi trung mng, tir qua trInh np, tip nhn, giai quyt h so thU tiic 
hành chInE cho dn trâ kt qua tth ngu?i dâii, doanh nghip. 

Näm 2022 

Dng chI Tru&ng các 
phông, ban, dan v; BI 
thu Dãng Uy, ChU tjch 
UBND xa, phuäng; 

TruOng B phn phc vi 
hành chInh cOng 

D/c Phiing Tiê'n 
Thanh - Phó Chth 
tjch UBND thành 

phd. 

ChU tn, phi hçp vOi các don vj thirc hin s hóa thu tiic hành chinh 
dam bao t l h so thU tic hành chInh dã dugc giâi quyt thành cOng 
dugc s hóa, lu'u trft và có giá trj tái sir diing cp thành ph dat  40%; 
cap xã dat 35%. 

14 



TT NHh1M V!J VA CH TIEU 
TH(I GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V4 

CHU Tifi 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI PHOI 

HQP 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

10 

Chi dao  B ph.n hành chInh cong thành ph và xã, phiRmg thirc hin 
h trç ngu?ñ dan to tài khoãn trên Cng djch vii Quc gia dam bão t' 
1 ngi±i dan dirçic h trçi to tài khoãn trên Cng Djch vii cOng Quc 
gia khi np h sa giãi quyt thu tiic hành chInh tui B phn hành 
chInh cOng thánh ph va các xä, phung dt 40%. 

15 



Phii lyc 4 
IG vA PHAT TRIEN cAc VUNG NGUYEN LIEU CHUYEN CANH NONG SAN THEO CHUOI GIA Tifi NAM 2022 

(Kern theo K hoQch hành d5ng so' 99-KH/TU ngày 02/12/202 1 cüa Thành iy Yen BOi) 

TT San phamINi dung dau tu DVT Tong cong 

Các phuô'ng Các xA 

Yen 
Thinh 

Yen 
Ninh 

Minh 
Tan 

N 
Th ai 
Hçc 

Ding 
Tam 

Nguyn 
Phác 

Hng 
Ha 

Hçp 
Minh 

Nam 
Cung 

Minh 
Bão 

Tuy 
Lôc 

Tan 
Thinh 

Au 
Lâu 

Giâi 
Phiên 

Van 
Phü 

1 Cay lirong thrc (Iüa/go) 

Din tIch san xuât Ha 500 2 60 0,6 37 68 88 100 48,4 96 

2 Cãychè 

Din tIch san xuât Ha 60 7,5 0,7 21,6 10 9 1,2 10 

3 Cay an qua 

Diên tIch san xuât Ha 270 5,0 4,5 2,5 3,0 3,0 5,0 23,0 10,0 10,0 25,0 30,0 30,0 46,0 73,0 

4 G rrng trng 

Din tich thng trng nguyen 1iu Ha 4.270 170 280 100 7 120 4 0 470 140 850 39 660 620 320 490 

Din tich rl'rng tring hang näm Ha 300 5 4 4 52 5 65 52 73 20 20 

Din tIch rirng g 1&n Ha 120 20 20 30 30 20 

Diên tich thrac cp chtng chi FSC Ha 1.000 180 215 210 215 180 

5 Nuôi tring vii khai thiic, ch bin thüy sin 

Diên tich nuôi trng thCy sin Ha 245 1,7 3 0,3 6,2 1,6 1,3 22 18 23 24 12 36 42 54 

So luqng 1ng nuôi Lông 19 6 1 8 4 

Sin lucng nuôi trng, khai thic Tn 370 2,5 6,2 0,28 7,5 6,4 2,1 0,3 40,6 30,5 32,1 31 15,5 52 51 92 

6 Chän nuôi, ch bin, gia sic, gia cm 

TôngdingiasCicchInh Con 33.940 1.000 1.300 700 550 540 250 150 2.320 2.270 6.305 4.905 3.870 6.095 920 2.765 

TngdàngiacmchInh Nghincon 837,0 13 18 14 7 12 15 5,0 50 30 50 40 55 115 153 260 

Sin1uçingthjthoixutchungcác1oi T.n 9.700 213 253 123 113 121 95 52 838 891 1.299 1.263 1.190 1.575 520 1.154 

7 Cay dtrqc Iiu 

DiéntIch Ha 40 1 1 5 2 10 2 10 10 2 2 
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Ph1tic5 

. /  ,, E HOACH PHAT TRIEN SAN PHAM OCOP NAM 2022 

hocich hành d5ng so 99-KH/TU ngày 02/12/2021 ci'ia Thành iy Yen Bái) 

Ii 

TT Ten san phm Bat sao 

Dir kin thôi gian ctánh giá xét cong nhn san phm OCOP 

Thángl Tháng2 Tháng3 ThOng4 Tháng5 Tháng6 ThOng 7 ThOng8 ThOng9 ThanglO Thángll Tháng12 

Xác dinh 
chü th 
tham gia 

Dang k2 
tuàng san 

phm 

Trin 
khai 

Phtxcmg 
an kinh 
doanh 

Trin 
khai 

Phixong 
an kinh 
doanh 

Dánh giá 
(cap 

huyn) 
Dánh giá cap tinh và xét cong nhn san phâm 

1 
Nãrn linh chi Minh 
Bao 

3 x x x x x x 

2 
Tinh bôt nghê Tan 
Thnh 

3 x x x x x x 

3 
Cao xuong ngira bach 
nguyen cot Lii Vu'ong 
Vu 

3 x x x x x x 

4 Ca chua Tuy Lc 3 x x x x x x 

_ 4'jvI 
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