
DANG BO TfNH YEN BAI PANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BA! 

* TP. Yen Bái, ngàyO'tháng 12 nám 2022 

NGH! QUYET 
HOT NGI LAN THU' 26 

BAN CHAP HAN}1 BANG BO THANH PHO KJiOA XX 

Ngày 06/1 2/2022, Ban Chp hành Dãng b thành ph Yen Bái khóa XX 
to chüc Hi nghj lan th 26; sau khi xem xét, thâo 1un, Ban Chap hành Bang 
b thành ph thng nh.t, 

QUYET NGH!: 

1. Thng nht thông qua dir tháo các báo cáo trInh tai  hi nghj, giao Ban 
Thung vu Thành tiy chi do hoàn thin, ban hành d t chirc thirc hin: 

(1) Chuo'ng trInh cong tác näm 2023 cia Ban Thuông v, Ban Chip hành 
Bang b thành phô. 

(2) Kê hoach  hành dng thirc hin Chirmig trInh hành dng s 135-
CTr/TU ngày 18/11/2022 cüa Tinh Uy v lành d.o thirc hin nhim vçi chInh 
tn nãm 2023. 

(3) Chuang trinh kim tra, giám sat näm 2023 cUa ban Ch.p hành Bang 
b thành ph khóa XX, nhim kS'  2020 - 2025. 

(4) K hoach  thrc hin cong tác giàm nghèo näm 2023 trén dja bàn thành ph. 

2. Théng nh.t chà truong, giao UBND thành ph hoàn thin các tô trInh, 
báo cáo trInh kS'  hçp thir 08 - HDND thành ph6 quyt nghj: 

(1) Ti trInh v k hoach  phát trin kinh t - xã hi nãm 2023. 

(2) Ti trInh v Dir toán ngân sách dja phuong và phuong an phân bô ngân 
sách thành ph nãm 2023. 
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(3) T? trInh ye kê hoch von dâu tu cong nãm 2023 - Nguôn ngân sách 
dja phuung. 

(4) Ti trInh diêu chinh bO sung kê hoach  dâu tu cong trung han  von ngân 
sách dija phuang giai dloan 2021 - 2025. 

(5) Th trInh v diu chinh quyt toán thu, chi ngân sách nhà nuâc thành 
ph Yen Bái nãrn 2021. 
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(6) Báo cáo K hoach sir ding cMt näm 2023 thãnh ph Yen Bái. 
Nghj quyt nay dtrçic Ban Chip hành Dâng b thành ph khóa XX thông 

qua ngày 06/12/2022.!. 

Noinhân: 
- Thing tWc  Tinh Ciy (dé b/c), 
- Các dong chi Uy viên BCH Dâng b TP, 
- Các chi, dâng b trrc thuc, 
- Các phông, ban, ca quan, dun v thành phô, 
- Luu VT/TU. 
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