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I. DC DIEM T!NH HINH 

Trong nhting näm qua, phát trin ngutn nhân hrc trên dja bàn tinh dã 
có chuyên biên tIch cii'c, gop phn quan trpng thic day sir phát triên kinh tê - 
xä hOi.  Chat hxcng ngun nhân 1irc trng buó'c duçic cài thin; t' l lao dng 
qua dào tao  và so lao dng dirge tao  vic lam mi tang du qua các näm; Ca 
cu lao dng chuyn djch theo hudrng tang dn t trpng lao dng trong các 
ngành cong nghip, djch vi và giàm dn ti tr9ng lao dng trong nông 
nghip. Cong tác chäm lo phát trin ngun nhân lirc duçyc chii tr9ng: H 
thông giáo dc và dào tao  tiêp tçic dugc di rnó'i toàn din; quy mô, mng 
luó'i trueing, lip h9c dugc sp xp hgp l; t' l hçc sinh sau t& nghip trung 
hpc Ca so', trung hpc ph thông tip tic di h9c tang len; chat lucmg giáo diic 
müi nhpn, giáo dçic vüng cao, vüng dan tc thiu s có bixo'c chuyn bin 
tIch crc. Giáo diic ngh nghip tixng btró'c dáp 1rng nhu cu cüa thj trirO'ng 
lao dng. Cong tác dào tao,  bi duO'ng, b trI, sp xp và so' diing can b, 
cong chirc, viên ch'o'c dugc quan tam; di ngQ can b cüa h thông chInh tr 
to' tinh dn ca so' ngày càng dáp irng tM han yêu cu nhim vi trong tInh 
hInh mó'i. H thông ca so' vQt chit ngành y t& các thit ch van hóa - x. hOi 
trên dja bàn tinh du'çc du tu, mo' rng, phiic vi chäm soc sirc khóe, nâng 
cao th 1irc và do'i sang van hóa, tinh than cho nguo'i lao dng. 

Tuy nhiên, phát trin ngun nhân 1iic trén da bàn tinh thO'i gian 
qua vn cOn han ch& chua dáp irng dugc yêu cu phát trin kinh t - xã 
hi cüa tinh: Nang sut, cht hrgng lao dng cOn thp; co' cu lao dng 
chuyn dch cOn chrn, lao dng nOng nghip chim ti l cao so vo'i bInh 
quân chung cà nuo'c; chit lugng giáo diic vüng dng bào dan tc thiêu 
sO, vüng dc bit khó khän cOn ban  ché; giáo dc ngh nghip chua gän 
kt chat chê vó'i nhu cu sir dng lao dng cüa dja phu'ang và thj tru'o'ng 
lao dng. Mt b phn can b, cong chirc, viên cho'c con han  ché ye 

näng lirc và tInh chuyên nghip; chu'a thu hUt dugc can b khoa hoc, 
quân 1 có trInh d cao vào lam vic trong các cci quan nhà nuó'c, mOt  sO 
linh vrc cOn thiêu chuyên gia du ngành. 
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Nguyen nhân chii yu cüa nhtrng tn ti, hn ch dió là: MOt  s cap üy, 

chInh quyn chin quan tam dng mirc dn cong tác phát triên và nâng cao 
cht luçing ngun nhân 1irc; cht 1u'çng giáo diic ngh nghip chua dáp i1ng 
yêu cu thrc tin; vic huy dng xã hi hóa linh virc giáo diic và dào to 
trong bi cành trInh phát trin kinh t - xä hi cüa dja phucing mien niii 
g.p nhiu khó khan; ngun luc du tu Ca s& vt chit, trang thit b cho các 
co' SY giáo diic, dào tao, y t phic vi phát trin, nâng cao chat lugng nguôn 
nhân luc cOn han ch. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

Nâng cao cht luçrng ngun nhân lrc là trách nhirn cüa cà h thng 
chInh tn và toàn xa hOi; là giái pháp quan trpng dê nâng cao näng suât lao 
dng xã hi - mt trong nhU'ng nhân th ành hu&ng quyt dijnh n chat luçing 
tang tru&ng, diáp trng rruic tiêu phát trin kinh t - xã hOi  nhanh và bn vüng. 

Nâng cao chit lucing nhân hrc khu virc nông nghip, nông thôn, nhân 
lrc dng bào dan tc thiu sé và xây dirng dOi  ngü can bO cong chirc, viên 
chirc các cap, CãC nganh dáp irng yêu câu nhim vii, gop phn xây drng 
con nguO'i Yen Bái "than thin, nhán ái, doàn ké't, sang tqo, hi nh4p" là 
mOt trong ba dt phá chin luçic trong phát trin kinh t - xã hi cüa tinh 
giai don 2021-2025. 

Phát trin ngun nhân 1irc phài dirra trên nhu CâU phát trin kinh t - 
xä hôi cua tinh, nhu câu nhân luc cüa các ngành, linh vrc kinh t chü yu, 
yeu câu cüa cuc cách mng cOng nghip thn thr tu và hi nhp quOc t. 
Phát trin ngun nhan lirc phái có tm nhIn dài h?n  và có buc9c di thIch hp 
theo yêu cu phát trin cüa tiing giai don, trng linh virrc;  dam bâo hài hOa 

ca cu và can di nhân lii'c theo ngành, linh virc vâ theo ving, trong do 
chili tr9ng phát trin di ngQ nhân hrc chat lu'cng cao trong các ngành, linh 
vrc kinh t quan tr9ng cilia tinh. 

2.Muctiêu 

2.1. Mic tiêu chung 

Xây drng và phát trin ngun nhân hrc cO näng 1irc, trInh d, chuyên 
môn, k5 näng ngh nghip, th 1irc, phm chat do dilic tt, tác phong lam 
vic chuyên nghip, hin di nhm hInh thành nguôn nhân lirrc  dñ ye so 
lucing, dam bào v chit luçng, hçp l v co cu, phü hçip vi nhu cu sir 
diing, gop phn nàng cao nãng sut lao dng, thilic dy chuyn dch Ca cu 
lao dng, dáp ilrng mile  tiêu phát trin kinh t - xä hi, bão dam quc phOng 
- an ninh, xây dirng dàng và h thng chInh tr trong sch, virng mnh trên 
dia bàn tinh. 
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2.2. Muc tiêu cii th ttln nám 2025 
(1) Ve giáo dyc phd thông: 

T 1 hoc sinh tt nghiêp trung hpc Ca sO' vào hpc trung h9c ph 
thông dat  60%, vào hpc giáo diic ngh nghip dat  30%; t l hc sinh tt 
nghip trung hpc ph thông vào hçc giáo dic ngh nghip dat  45%, vào 
hoc dai hoc dat 27%. 

(2,) V giáo dyc ngh nghip: 

- T 1 ao dng qua dào tao dat trên 70%, trong do t' l lao dng 
qua dào tao  có bang cp, chirng chi dat  40% trO' len. 

- T 1 nguOi dan tc thiu s trong dO tui lao dng qua dào tao dat 45%. 

- Ca cu lao dng lam viêc trong các linh vi.rc: Nông, lam nghip, 
thüy san 52%; cong nghip - xây dirng 22%; thiiang mai  - djch vii 26%. 
BInh quân mi näm giâi quyt vic lam mO'i cho trên 19.500 lao dung; 
chuyên dch 2% lao dng tir nông nghip sang phi nông nghip, tirang rng 
vO'i khoàng 6.600 lao dng/nam. 

- T l lao dng qua dào tao  theo các linh v1rc: Nông, lam nghip, thüy 
san dat  59%; cOng nghip - xây dirng dat  96%; thuang mai  - djch vi dat  98%. 

- Tc dO tang nàng sut lao dng x hOi  bInh quân 6,2%/näm. 

(3) Ve xáy ckcng  di ngü can bô, cong chc, viên chicc 

- 100% dOi  ngU can bO,  cong chirc, viên chcrc các cp trong h thng 
chInh tr dat  chun v trInh dQ chuyên mOn, ngoai ng, tin hpc theo v trI 
viêc lam. 

- Phn du t' lê can bO,  cong chirc cp tinh có trInh dO trên dai  h9c  dat 
tr 24% trO' len; t' 1 can bO,  cong chic cap huyn có trInh dQ trên dai  hpc  dat 
tr 15% trO' len. 

- Ti 1 Cong chirc lam cong tác chuyên mOn, nghip vii tiir cp tinh dn 
cp xã có trInh do dai hoc trO' len dat 100%. 

- T 1 can bO tham gia D an s li-DA/TU ngày 08/8/2018 cüa 
Tinh iiy gitr chirc danh thuOc  din Ban ThuO'ng vi Tinh üy quân 1 dat tir 
10-15% dM vO'i can bo trê; tir 20-25% di vO'i can bO ntt; tx 20-25% Mi 
vO'i can bo dan tOe thiu s6. 

- T 1 trê hóa dOi  ngU can bO,  Cong chiirc: Phn du tr 20% trO' len 
can bO länh dao,  quàn 1 cp tinh duO'i 40 tui; tii 20% trO' len can bO là üy 
vin ban thuO'ng vii cp üy cp huyn duO'i 40 tui; tCr 35% trO' len can bO 
là tru&ng, phó phOng cp huyn và tuang duang duó'i 40 tui; phn du cO 
tr 10% can bO länh dao,  quàn 1 cp tinh dü khà nãng lam vic trong mOi 
truO'ng quôc t. 
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III. NHI1M VJ vA GIAI PIIAP 
1. Tang cu*ng sty lãnh dio, chi dto cüa các cp ily, chInh quyên 

ye phát trin ngu1n nhân ityc 
Các cp üy, chInh quyn quán trit, to chirc triên khai thrc hin 

nghiêm tilic các chi.'i tru'o'ng cüa Dâng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuc 
ye phát triên nguOn nhân hrc; $p trung tuyên truyên nâng cao nhn thirc, 
trách nhim cüa ca h thông chInh trj và toàn xä hi ye phát triên và nâng 
cao chat luçing nguôn nhân 1rc, to sir chuyên biên mnh me trong nh.n 
thrc và hành dng các cap, các ngành, mi can bO,  dãng viên và các tang 
ló'p nhân dan. 

Cii th hóa nhim vi phát trin ngun nhân lirc trong chuang trInh, 
ke hoach cong tác toàn khóa, kê hotch 05 nàm và hang nãm; gän kêt cht 
chë, dông b vi nhim vi phát triên kinh tê - xä hi cña trng linh vrc, 
tü'ng cap, tiirng ngành và tirng dja phu'Gng. 

2. Nãng cao chat lu'çrng giáo diic phô thông, day mtnh Cong tác 
phân 1ung h9c sinh san trung h9c co so', trung h9c phi thông, tto nén 
tang cho phát trin và nâng cao chit lu'qng nguôn nhân ityc 

Thirc hin hiu qua các giâi pháp di mi can ban, toàn din giáo diic 
và dào tao. Di mói chuong trInh, ni dung, phucing pháp dy và h9c i tat 
cã các bc h9c theo dnh hurng phát trin phrn cht và näng içrc cüa nguYi 
hoc, huáng tó'i phát trin con nguäi toàn diên cá "Dtrc - TrI - The - Mi", có 

chI tir luc, tu cuo'ng, khát vong yuan len, nhm nâng cao chat lugng giáo 
dic các bâc h9c. Tang cixO'ng di mó cOng tác kim tra, dánh giá và diem 
dinh chat luong giáo dc. Trin thai hiu qua Dé an dôi mi chuang trinh 
sách giáo khoa giáo diic phô thông. 

Tip tuc sp xêp quy mO, ming 1uii trung, lap gän vai nâng cao 
chat lugng, hiu qua giáo dic, dào to và th?c hin chuang trinh giáo diic 
phô thông nãm 2018; uu tiên nguOn lirc du tu cho giáo diic chat lugng 
cao, giáo duc dan tc. Cüng c, nang cao cht lugng các trithng dt chuân 
quc gia; tip tc xây drng và phát trin Trung Trung h9c ph thông 
Chuyen Nguyen Tat Thành tra thành tru'O'ng chat lugng cao trong h thông 
các truO'ng Trung h9c ph thông chuyen cüa ca nuac. 

Tang cuang dào tao, bi duO'ng trInh d l 1un chInh trj, ngoi ngU, 
kiên thrc quãn 1 nhà nuac, giáo di.ic do dirc ngh nghip cho di ngü can 
b5 quân 1, giáo viên, nhan yjen trong toàn ngành; chäm lo xay drng di 
ngü nhà giáo và can b quan 1 giáo dc "via hng, vüa chuyên". 

Cht tr9ng di mai cOng tác giáo dic huang nghip trong truO'ng ph 
thông, to si1 chuyên biên mnh me trong cOng tác phân 1ung hQc sinh sau 
trung hoc ca sO' yà trung hçc ph thông vào hpc giáo dc ngh nghip. 
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3. Bôi mói và nãng cao chat 1ixçng giáo diic ngh nghip, dáp ñng 
nhu cu sfr ding nguin nhân liyc cila tInh và thj trithng lao dng 

Di mó'i và nâng cao cht luçing, hiu qua dào tao  cüa các co' s giáo 
ditc ngh nghip, diáp irng nhu cu sü ding ngun nhân 1c cüa các Ca 
quan, dan vj, doanh nghip trên dija bàn tinh, nht là ngutn nhân 1irc cht 
1uçng cao; tp trung dào tao  ngun nhân lrc dáp 1rng yêu cu phát trin các 
ngành kinh t müi nhon d cung lrng cho các khu cong nghip, các doanh 
nghip trén dja bàn; dào tao  ngun nhân 1irc chit lugng cao cho các ca 
quan, dan vj dáp i1ng yêu cu cuOc cách mng cong nghip 1n thir tu theo 
10 trInh chuyn di s, xây dirng mô hInh do thi, thông minh, nn kinh t s, 
xähôis6. 

Sp xp CáC ca s giáo dyc ngh nghip bão dam v quy mO, hcip l 
v co' cu, da dang  v ngành ngh& trInh dO, loai hInh dào tao,  theo huó'ng 
chun hoá, hin dai  hoá, có phân thng cht hrçing. Xây dirng Trung Cao 
dng ngh Yen Bái dn nãm 2025 trô' thành mOt  trong 70 trixng diào tao 
ngh cht lugng cao cüa câ nuc, trng buó'c tr thành mOt  trong nhng 
trung tam dào tao  ngh cht lucng cao cüa khu vi.xc. 

Tiêp tçic du tu co' s& vt chit, tang cung và nâng cao ch& lu'ng d0i 
ngü nhà giáo trong các ca sO' giáo dçic ngh nghip; di mO'i n0i  dung chuang 
trInh, hInh thirc và phuo'ng pháp dào tao,  áp d1ing Cong ngh s trong dâo tao, 
dam bâo nguäi h9c cO trInh dQ chuyên mOn, ngoai ngtr, k5 näng ngh& k5 
näng sir ding cong ngh s& k5' näng khO'i nghip dáp irng yêu cu cña thj 
truO'ng lao dng. 

Chuyn di t chirc hoat dng cüa các ca sO' giáo dye ngh nghip 
cOng 1p sang ca ch ti,r chü, t'.r chju trách nhim, thrc hin ca ch dt hang 
cung cp djch vii s11 nghip cOng sir diing ngân sách nhà nuó'c trong linh 
vrc giáo dye ngh nghip. 

Khuyn khIch các doanh nghip tham gia vào hoat dng giáo dc 
ngh nghip; gn kt giüa ca sO' giáo di,ic ngh nghip vO'i doanh nghip, ti1 
cong tác tuyn sinh, dào tao,  dào  tao 'ai, thc tp dào tao,  thçrc hành san 
xut, dn tuyn diing và sü' d.ing lao dng. 

4. Xây di'ng di ngü can bi, cong chfrc, viên chfrc các cap, các 
ngành dáp frng yêu cu nhim vi1 

Tiêp tiic thi,rc hin hiu qua K hoach s 105-KH/TU ngày 
17/10/2018 c11a Tinh üy ye thirc hin Nghj quyt 26-NQ/TW ngày 
19/5/2018 cüa Ban Chp hành Trung uang v tp trung xây dtrng d0i  ngü 
can bO các cp, nht là Cp chin luc'c, dü phm cht, näng ]i,rc và uy tin, 
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ngang thm nhiêrn v; chäm lo xây dirng di ngU can b, cong chirc, viên 
chirc trong h thng chInh tr chuyén nghip, näng dng, sang tao, hem 
chInh, dáp 11ng yêu cu phiic vii nhân dan và sir nghip dôi mcci. 

Rà soát, sUa di, b sung, hoãn thin, chun hóa, dng b Va thirc 
hin nghiêm các quy chê, quy dnh, quy trInh ye cOng tác can bQ, bão dam 
tInh thng nMt, cht chë giüa các khâu trong to chrc thirc hin; hoàn thin 
tiêu chun chirc danh, tiêu chI dánh giá, giâi thiu, die bat, bô nhim can 
b; day mnh phân cap, phân quyên di dOi vi giám sat quyên liic, bâo 
darn dan chü, cOng khai, minh bch. 

Tuyn chQn can b darn bào dting quy trInh, quy djnh; nâng cao chat 
1uçng cOng tác quy hoch gn vci bé trI, sñ' dung can b dam bão tInh kha 
thi Va yéu cu chun hóa can b. Thrc hin thi dim và tiên tái m rng thi 
tuyn d b nhim can b lãnh do, quân i cap phOng, can bO din Ban 
Thuà'ng v Tinh üy quân 1. 

Tip tVc  thirc hin nht quán quan dirn, miic tiêu, nhim vi Dê an so 
1 1-DA/TU cüa Tinh üy v "Xáy dy'ng và tgo ngun d5i ngü can bç5 tré, can 
bç5 nü', can b5 ngu'ài dan tc thiêu so thuç5c din Ban ThwO'ng vy Tinh zy 
quán l3 dé'n nám 2030, d/nh hzthng dê'n nám 2035 ". 

Tang cisng ki lut, k cuo'ng hành chInh cüa dOi  ngU can b, cOng 
chiirc, viên chiiirc cüa h thng chInh tr và phát huy vai trà, trách nhim cüa 
ngu'i dtrng dâu các cp, cac ngành trong thirc thi nhim vii, cOng vi. Nâng 
cao nhân thirc, tao chuyn bin cho can b, cOng chrc, viên chiirc v tinh 
than, thai do lam viêc, các chun miIc giao tip, rng x, do dic, lOi sOng. 
Tang cu'ng bi dtrng cho can b, cOng chc, viên chc v van hóa cOng 
vi. TO chtc thxc hin tt các quy djnh v van hóa cOng viii trong các cp, 
các ngành, các co quan hành chInh nhà nu'c tr cp tinh den cp xã nhm 
tang ciing kSi  luât, k cu'ang hành chinh, nang cao hiu 1i.rc, hiu qua cüa 
nên cOng v. 

5. Phát trin nguin nhân 1rc cht 1u'çng cao 

Nâng cao hiu qua cOng tác quy hoch, quan 1 và sl~ diing nguôn 
nhân 1rc cht lucing cao, cOng tac khao sat và d\r báo nhu câu sir diing 
ngun nhân 1irc cht lugng cao, dc bia di vó'i lao dQng có k' nang trong 
các khu cOng nghip, doanh nghip, dir an thu hut du tu cüa tinh, nhüng 
ngành ngh mâi trong tuang lai. 

Dào tto, bi duO'ng can b lãnh dao, quan 1 nhà nuó'c và do'n v six 
nghip v nghip vii quan 1, lãnh do trong b& canh hi nh.p và cách mng 
cOng nghip 1n thu tu; chñ trng cOng tác dào tao, bi duong d hInh thanh 
dOi ngü chuyen gia du ngành, dQi ngU k5 su có trInh d kha, giOi trâ len, dOi 
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ngü lao dng k5 thut Co tay ngh cao rnt s ngành, 111th vrc quan tr9flg; 
bôi dumg dOi  ngü can bô lãnh dao  doanh nghip v k' näng quàn tr, diêu 
hành doanh nghip; khuyn khIch các doanh nghip b trI cho ngu6i lao dIng 
tham gia dánh giá d dugc côn nhn k näng nghê quôc gia. 

Thirc hin hiu qua Chin luçic quc gia v phát trin di ngU trI thirc 
giai don 2021-2030, xay drng di ngQ trI thrc lan manh,  có môi triiO'ng 
thuân lyi lam viêc va cng hin. Co chInh sách thu ht ngun nhân ire chat 
luçing cao aM vó.i các ngành ngh, lTnh virc müi nhpn phic vi phát trin 
nhanh, bn vttng cüa tinh; dt hang diào tao  nhân 1irc cht luc)'ng cao theo 
nhu cu sir diing cüa các ngành, lTnh vçrc; khuyn khich hgp tác cong - tu 
trong dào tao  nhân lre chit luçing cao; khuyn khIch doanh nghip d& mó'i 
cong ngh gn v0i dào tao,  sir ding ngun nhân 1'çrc chit lucing cao. 

6. Phát trin ngun nhân hrc khu virc nông nghip, nông thôn 

Xây diing ngun nhân 1irc dáp iirng ducic yêu cu nhim vi tái co cu 

'ai kinh t; phát trin nông, lam nghip theo chui giá tr kt hçip xây drng 
nông thôn mói bn vng; Ca cu laj  san xut nông nghip theo huó'ng nâng 
cao hiu qua, giá trj gia tang và phát trin nOng nghip da chirc näng gn 
vO cong nghip ch bin, dch vi, du ljch nông thOn. 

Tp trung uu tiên du tu cho dào tao,  nâng cao cht lucing nguôn 
nhân luc nông thôn, trpng tam là aM mai và phát trin dào tao  ngh cho lao 
dng nông thôn theo huang nâng cao chat 1uçng, hiu qua dào tao  và  tao 
diu kin thun igi d lao dng nOng thôn tham gia h9c ngh phü hgp vai 
nhu cu, trInh d hpc vn, gn dào tao  ngh vó'i giài quyt vic lam, 
chuyn djch ca cu lao dng tr nOng nghip sang phi nOng nghip. 

Nâng cao hiu qua str dçing ngun nhân lirc nông nghip, nông thôn 
thông qua vic tip tçic thrc hin cac chInh sách khuyn khIch doanh nghip 
du tu vào nOng nghip, nOng thOn, phát trin manh  hcp tac xa kiu mai, tao 
vic lam tai  ch cho lao dng nOng nghip, nOng thOn. Dy manh  irng ding 
khoa hpc k5 thut, cOng ngh sinh h9c cho ngui lao dng trong san xut 
ging phitc viii san xut nOng nghip; khuyn khIch hoat dng hiu qua ciia 
các lang ngh; phát trin cac loai hInh dich vi phiic vii phát trin nOng 
nghip, nOng thOn phü hçip vai tim näng, th manh  cüa txng dia phuo'ng. 

Tip tçic dào tao,  bi duO'ng ngun nhân lirc d thirc hin Chuo'ng 
trInh mic tiêu qu6c gia xây dijng nOng thôn mai toàn din, dng b, vüng 
chic, Chuang trInh mi xä mOt  san phm (OCOP) d san xut ra cac san 
phm truyn thng và cac san phm, dch vi có lgi th dat  tiêu chun, có 
khà näng cinh tranh trên th truO'ng. 
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7. Phát trin ngu1n nhân 1irc là ngu'ôi dan tc thiêu so 

Tip tiic sp xp quy mô, mang  lu'Oi các truO'ng ph thông dan tOo 
ban trii, cáo trung ph thông dan tOc nOi trii nhm tang t' 1 hpc sinh 
ngui dan tOc  thiu s duçic h9c trung nQi trü, ban trü. Quan tam to chi1rc 
cáo hoat  dng giáo dc dc thü, giáo dc k5 nang song, gict gin, phát huy 
bàn sc van hóa truyn thng cüa cáo dan tOe.  Tlc hin tot cáo chê dO 
chInh sách di vó'i nhà truà'ng, can bO quàn l, giáo viên, nhân viên và h9c 
sinh các tru'rng ph thông dan tOo nOi trü, phô thông dan toe ban trü, hpc 
sinh nguô'i dan tOe  thiu s. 

Tip tiic trin khai chucmg trinh dào tao  ngh cho lao dng nOng thôn 
ving cao, vüng dng bào dan tOe  thiu s. Rà soát, dánh giá hin trang 
ngun nhân hrc dan tOe  thiu s dã qua dào tao,  t chirc dào tao  nghé cho 
lao dOng là nguà'i dan tOc  thiu s phü hp vó'i trInh dO,  nhu câu cüa nguO'i 
hpc và yêu cu giài quyt vic lam, chuyn djch co' cu lao dOng tir nông 
nghip sang phi nông nghip. 

Uu tién tuyn ding can bO nguô'i dan tOe  thiu s có trInh dO dai h9c 
tr len vào h thng chInh tr. EDào t?o,  bM duong dat  chun v trinh dO 
chuyên mon nghip vii cho dOi  ngQ can bô, cOng chrc, viên ehirc là nguà'i 
dan tOc thiu s trong h thng chInh tr, trong do ch'â tr9ng di vó'i dOi  ngü 
can bO, cong chiirc cp xä Quan tam quy hoach, dào tao,  xây dirng dOi  ngü 
can bO nguô'i dan tOo  thiu s& dam bào t l can bO,  cong chcrc, viên chic 
nguii dan tOe  thiu s phii hyp vi t' l dan s là ngui dan tOe  thiu s & 
th'ng da phuo'ng. 

8. Nâng cao chat ltrçrng nguôn dan s, th 1irc cho nhân dan 

Tip tiic thire hin cáo nhim vi cüa D an tng th phat trin th 
1ii'c, tm vóc ngu'à'i Vit Nam giai doan  2011-2030; thrc hin có hiu qua 
cáo chuang trInh mijc tiêu v y t; tang cu&ng cOng tao phOng, chng suy 
dinh duO'ng 6' tré em, cham soc sirc khOe hpc du&ng, nang cao tui th9 cho 
ngu'6'i dan. 

Tip tc nang cao cht luçrng khám chü'a bnh, dam bào cáo diu kin 
v trang thit b y M, chat 1ucng cung 1rng thuc dáp ü'ng nhu cu cham sOc 
sirc khOe nhan dan. Tuyên truyn và thrc hin tM chInh sách dan s - kê 
hoach hóa gia dInh; ngän ngiia tao hôn, hOn nhân cn huyt tMng. 

Day manh  phong trào toàn dan rèn luyn than th theo gro'ng cüa Bác 
H vi dai;  nâng cao cht lugng phong trào th diic the thao qun chüng; xây 
dirng, quán 1 cáo h thng thit ch van hóa phçic v nang cao dO'i sng tinh 
thn cho ngu6'i dan. 
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9. Bi mó'i, hoàn thin chInh sách v phát trin nhân lkrc 
Tip tyc rà soãt, b sung, ban hành các chInh sách v phát trin ngun 

nhân 1i.rc phü hçip vi thu cu phát trin kinh th - xà hOi  cUa tinh, nhu': Mt so 

chInh sách nâng cao chit lugng giáo dic và dào tao  trén dija bàn tinh Yen Bái 
giai doan 2021-2025; the chInh sách v thu hut nhân içrc chat krng cao vào 
lam vic trong các co quan Nhà nrnc, don vj sir nghip cOng lap, nâng cao 
chat lu'cxng ngun nhân 1iic, lthuyn khIch chuyn djch co cu lao dng tir 
nOng nghip sang phi nông nghip trên dja bàn tinh giai doan 2021-2025... 

10. Tang cu*ng hqp tác quc t v phát trin ngun nhân hrc 
Tang cithng hçip tác quc t, thu hit các ngun vn nuó'c ngoài và sir 

diing có hiu qua các ngun vn tài trçy cüa các t chCrc, cá nhân nuó'c 
ngoài die phát triên nhân 1irc, uu tiên cho xây dung các co s& dào tao  nghê; 
tang ciRrng hçip tác quc t v dào tao  giâng viên, giáo viên day ngh các 
tnthng cao ding, trung cp, bao gm: Dào tao  mâi, dào tao lai, dào  tao  bôi 
duO'ng trong nuc và nu'ác ngoài. 

Dy rnanh hgp tác vói the co' sO' dào tao  trong niró'c Va nuO'c ngoài có 
trinh d tiên tin d tirng buO'c tip thu, chuyn giao cOng ngh dào tao, 
dáp ung nhu CU dào tao  nhân lrc cht lugng cao cüa tinh. 

11. Nâng cao hiu lirc quàn 1 nhà nithc, phát huy vai trô cüa 
Mit trn To quc, các t chfrc chInh trj - xä hi và các t chfrc xã hi 
trong phát trin nguin nhân lirc 

Tang cuô'ng vai trO quàn lb" nba nuàc v djnh huâng và diu tit phát 
trin ngun nhân lirc; thirc hin t& cong tác di,r báo v xu huO'ng và nhu 
CU nhân lirc; có chInh sách diu tit quy mô và co' cu, 11th V%IC, nganh 
ngh dào tao  cho phU hgp vO'i nhu cu phát trin kinh th - xä hi, khäc phic 
tInh trng rnt can di cung - CU và lang phi trong dào tao. 

Hoàn thin b may, di maci phuong pháp quàn l, nâng cao näng 
1irc, hiu içrc và hiu qua hoat  dng b may quàn 1'i nhà nuó'c ye nhân 1?c. 
Tang cuO'ng sr phi hp gia các cp, các ngành, các chü the tham gia 
phát trin ngun nhân 1iic, dc bit là giüa các co' quan quãn 1 nhà nuO'c 
cáe cp, các do'n vj sr nghip cong l.p và các doanh nghip. Dy manh  cài 
cách thu tc hành chInh lien quan dn phát trin ngun nhân l?c  nhãm buy 
dng ti da các ngu6n liic ngoài nhà nuO'c trong phát triên nguOn nhân 1irc. 

Phát huy vai trô cüa Mat  trn T quc, các t chuc chInh trj - xã hi 
và các t chüc xã hi trong vic tuyên truyn, vn dng, nâng cao nhn 
thuc cüa can b, dãng viên, doàn viên, hi viên và môi nguO'i dan ye cac 
chInh sách phát trin ngun nhân lrc, thuc v vai trO và trách nhim 
trong dào tao,  phát trin ngun nhân 1irc. 
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IV. TO CII11C THIIC HIN 

1. Các cp üy, chInh quyn, ban, ngành, Uy ban Mt trn T quc và 
các t chcrc chInh trj - xã hi t cht'rc quán trit, tuyên truyên sâu rng Nghj 
quyt nay dn toàn th can bô, dâng viên và nhân dan; xây dirng chuo'ng 
trInh hành dông, k hoach Cu th, phü hcip vó'i dc diem tInh hmnh, chirc 
näng, nhim vi. ciia ngành, dja phucing, dan vi dê to chrc thrc hin. 

2. Dàng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dâng Uy ban nhân 
dan tinh chi do nghiên ciru diu chinh, b sung hoc xây dtrng mdii các Ca 
ch& chInh sách; b trI ngân sách d trin khai thirc hin các âê an, chuang 
trInh, k hoch và các ni dung nêu trong Nghj quyêt. 

Giao Ban can sir dãng Uy ban nhân dan tinh chi do xây dirng, ban 
hành Chuang trInh hành dng thirc hin Ngh quyt cüa Tinh üy, trong do 
xác djnh rO các ni dung cn trin khai thirc hin, phân cong nhim vi ci 
th cho các t chirc dâng, Ca quan, dan vj có lien quan g&n vi l trInh thçrc 
hin; djnh k dánh giá kt qua, rut kinh nghim d kjp thai d xut b sung 
các nhim v1, giãi pháp dam bâo thrc hin thing 1çi mpc tiêu Nghj quyt. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Tinh ñy chü trI, phi h?p  vi các ca quan 
lien quan huâng dn vic quán trit, tuyên truyn và trin khai Nghi quyt. 

Nghj quyt nay ph bin dn chi bQ và dãng viên. 

No'i nhân:  
- Bô Chmnh trj, Ban BI thu TW (báo cáo), 
- Các Ban dáng, Van phông TW (báo cáo), 
- Các dlc Uy viên BCH Dáng b tinh, 
- Các dáng doàn, ban can sir dãng, 
- Các s, ban, ngành, doàn the tinh, 
- Các huyn, thi, thành üy, dáng üy trirc thuc, 
- Lanh dao,  chuyên viên VPTU, 
- Lixu Van phOng Tinh üy. 

Diic Duy 
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