
DANG BO TIINH YEN BAT BANG CQNG SAN VI1T NAM 
THANH UY YEN BA! 

S 168 - KH/TIJ TP. Yen Bái, ngày 12 tháng 12 nám 2022 

KE HOCH 11AM! BONG 
thiyc hin Chirong trInh hành dng s 135 -CTr/TU, ngày 18/11/2022 

cüa Tinh üy v lãnh dao thiyc hin nhim vij chInh tn nám 2023 

Thchin Chrnmg trInh hãnh dng s 135-CTTr/TU ngày 18/11/2022 
cua Tinh uy ye lanh dao thrc hien nhiçm vi chrnh trl nam 2023, Thanh uy 

• A P A A A P Yen Bai ban hanh Ke hoach hanh dung thrc hiçn nhiçm vii chrnh trl nam 
2023 vâi nhüng nOi  dung sau: 

I. DI) BAO TINH imm vA QUAN DIEM ciii io 
• 1. Dir báo tInh hInh 

Näm 2023, dir báo tInh hIrih th giâi, trong nrn9c, cüa tinh và thãnh ph 
se tip tic có nhUng khó khn, thách thlrc va thuãn lçxi dan xen có ânh hithng, 
tác dng den kêt qua thirc hin nhim vii chInh trj cüa Dãng bO thãnh phô. 

A A A P A A A Trnh hrnh thien tai, dch bnh, bien doi khi hau  van tiem an nhung yeu to bat 
, A A • A • A thuong, kho dr bao, co the anh hrang nng ne han doi voi nen kmh te; ap 

hrc lm phát, chi phi san xut thng cao, rcii ro v chui cung 1mg; các thj 
tru&ng xut khu len, truyn thng gp thiu khó khn; hu qua sir siit giãm 
cüa nn kinh t nhng näm qua ãnh hi.r&ng dn vic huy dng các ngun lirc 
cho du tu phát trin, nht là ngun l%rc trong doanh nghip và ngu1i dan. 

Trong b& cãnh do, duâi sir chi dao  quyt 1it, sat sao, hiu qua cUa Tinh 
Uy, HDND, UBND tinh cüng sir quyt tãm,n lirc, chung slrc, dng lông elm 
ca hç thong chrnh trj, c9ng dong doanh nghiçp, nhan dan thanh pho va nhurig 
kêt qua tIch crc dat  duc trong 02 nm du nhim kr; së là tin d, dng 1irc 
quan tr9ng d thành ph n lrc phk du, vuçit qua khó khn, thlr thách d 
thi1rc hin thng lqi các mic tiêu, nhim vi chInh trj cUa nãm 2023. 

2. Quan dim chi dao 
Barn sat chi dao  cUa Tinh Uy, UBND tinh, hudng dn cUa các Ban, sâ, 

ngành cüa tinh, dc bit là các quan dMm, nhim vti, giãi pháp theo Nghj 
quyt Dai  hi XIII cüa Bang, Nghj quyt Dai hOi XIX Dãng b tinh, Nghi 
quyt s 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 cUa Ban Chip hành Bang b tinh, Nghj 
quyêt Dai  hi XX Bang b thành ph và các Chuong trInh hành dng thrc 
hin Ng1ij quyt; Chuong trInh hãnh dng s 135- CTTr/TU ngày 18/11/2022 
cüa Tinh Uy v lânh dao thirc hin nhiêm vu chinh tn näm 2023. Nhim vii 
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ra phãi dng bO,  thng nht theo Chucng trInh hãnh dng s 40-CTr/TU thrc 
hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Chuang trInh hành c1ng sA 10-
CTr/TU thirc hin Nghj quyt Dti hi XIX Dãng b tinh và Chucing trInh 
hành dng s 24-CT/TU ngày 02/8/2021 cüa Thành üy, các Nghj quyt 
chuyên dê, chucing trInh, dê an, ké hoach cia Thành üy thc hin Nghj quyêt 

fl , , A A , , . 

Dai hpi Dang cac cap, nhiçm ky 2020 - 2025 dam bao kha thi, phu hçip vai 
A, . A, ,.. A A A A dlieu kiçn thrc te cua thanh pho va vrn tinh than phan dau cao that. 

Trin khai dng bO,  toãn din thim vi chinh frj cUa Dãng bO vói quy& 
tam chinh trj cao; chü dng, linh hoat,  sang  tao,  kjp thii, hiu qua trong chi 
dao và t chifrc thçrc hin nhim vii, trQng tam là: Phn du hoãn thãnh toãn 
din, vt.rçit mirc các chi tiêu, thim vii d ra cüa näm; tp trung phát trin do 
thj theo htràng xanh, bn vttng, xay drng h. t.ng do th dng bO,  hin  dai, 
g.n vó'i tang cuông quâr 1" chat ch quy hoach, dt dai, xay drng, mOi 
tri.rong; day mnh phat trien krnh te theo huang kmh te do th1, chu trpng phat 
trin các san phm OCOP, các dir an phá trin san xut theo chuigiá trj, các 
san phâm cong nghip sch, üng diing cong ngh cao, Co lçii the ye nguôn 
nguyen lieu du vao va sü ding thiu lao dng tai  dja phucmg; phát trin 
mnh me thucing mai  djch vii, that là dch vii cong ngh thông tin, vin 
thông, djch vi s& thucmg mai din tCr,... quãn 1, khai thác có hiu qua, bn 
vüng các ngun thu ngan sách, g.n v9i kim soát cht che chi,tiêu, d.y nhanh 
tin dO giái ngãn vn du tu cOng. Phát trin hài hôa kinh tê - xã hOi  - môi 
tru&ng; dam bâo thc hin tt các chInh sách an sinh xà hOi,  thit thirc nãng 
cao chi s h?nh  phüc cho ngithi dan. Tang cu&ng cUng c quc phong - an 
ninh; d.y m?nh  phông chng tham nhüng, tiêu c1rc, lang phi. Nang cao nãng 
lrc lanh dao,  cm quyn va sirc chin d.0 cüa Dàng bO thành ph; chäm lo 
xây dmg dáng và h th6ng chInh frj trong sach,  virng  manh;  cüng c lông tin 
cüa nhãn dan d6i v&i sir lh dao  cüa Dang, sir quãn l, chi dao,  diu hành 
cüa chInh quyên các cap. 

II. MJC TIU, CHU BE NAM vA PHUNG C1TAM 1JAN11 BQNG 
1. Miic tiêu tong quát 
Phát huy tinh than doàn kt,dânchà, di rnâi, sang tao  cüa cà h thng 

chrnh trl va toan dan de quyet tam phan dau hoan thanh tot nhiçm vi chmh i 
näm 2023, nhIm tao  dà thirc hin thng lçii, toãn din m1ic tiêu Nghj quy& 
Dai hOi Dãng bO thãrih ph ln thir XX, nhim k' 2020 - 2025. Trpng tam là: 
Tiêp tiic ca cau 1ai  nen kinh tê theo hi.rOng kinh tê do thj, gan vi day mnh 

A A A A A 9 9 9 A A thrc hiçn cac khau dçt pha. Quyet hçt cal each hanh chmh, cal thiçn moi 
truông du tu kinh doanh d thu hut du tix, phát trin các thành ph.n kinh t, 
tao nguôn lc cho dâu ti.r phát triên. Day nhanh chuyên dôi so, hurng tâi xây 
drng do thj thông minh. Phát trin ha thng do thj dng bO,  hin  dai,  gn vói 
tang cuing quãn 1 quy hoch, dt dai, xây drng, bâo vO môi truàng. Phát 
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trin dng b, hài hôa kinh t vâi van hóa - xã hi, nãng cao chit lucmg cuOc 
sang và chi s hanh  phuic cüa nhãn dan. Cüng c vttng chic quc phOng - an 
ninh.Dy mnh phông, chng thEm nhüng, lang phI, tiêu circ. Nãng cao nang 
1irc lanh dao,  cam quyen va suc chien dau cua Dang bp thanh pho; tao  sr 
dng thun, tMng nMt cao trong ca h thng chinh frj và toãn xA hi. 

2. CIc chi tiêu chü yu näm 2023 (co Mlii chi tilt kern theo,) 
3. Chü dê nàm: Ndng cao náng 4c Mnh dqo, cam quyên và thc chiên 

dciu cza Dáng bó thànhphá, ddy mqnhphát triln kinh tl - xã h5i nhanh, ben 
vttng,- tap  trungphát triln hg tang /dnh tl - th hi dng b, hin dgi, tgo bzt 
phá trong chuyln ddi 4 báo dam cu(5c sang bInh yen và hqnh phác cza 
nhán dân, hoàn thành xáy dwng thành M Yen Bái tr& thành do thj logi II 
"xanh, hài hda, bàn sac, hgnh phác ", x&ng tm là trung tam, dng luv phát 
triln kinh tl - van hóa cüa tinh. 

4. Phirong châm hành dng: "Quylt li1, kj cwo'ng, sang 1(10, tang 16c, 
hiuqud". 

II. N H I IM VIJ, GIAI PHAP CHU YEU 
1. Tp trung cao d, chü dng frin khai dng b, quyt lit, hiu qua, 

linh hoat  Chrnmg trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn v&ng giai do?n 
2021-2025, Chuong trInh rniic tiêu quc gia xây dvng  nông thôn rnâi giai 
don 2021-2025, Chmmg trrnh phat trien do th1 thanh pho Yen Bai giai don 

A • . , 
202 1-2025, tam nhin den nam 2030; Chrnmg trrnh phiic hoi va phat trien krnh 
t - xA hOi  Va các Nghj quyt, chucTngtrInh,khoch cUa Tinh Uy, HDNDva 
Uy ban nhan dan tinh. Thirc hin dong b9 cac biçn phap quan ly va tang 
cuing 1ng ghep các ngun vn thirc hin cac Chtrcing trInh, d%r ánbáo dam 
six diing von tp trung, tiet kiçm, hiçu qua; khac phiic tmh trng dau tu dan 
trài, trüng lip, lang phi; không d phát sinh nçi dçng xây dmg cci ban. 

2. Tp trung thrc hin hiu qua 3 dt phá chin lirçrc 
2.1. Thyc hin hiu qua các nghj quylt, chwcng trInh, d an, cc cI, 

chin/i sdch; huy d3ng, qudn lj và sü ding hiu qud cdc nguOn lyc c/to dâu 
tic phdt triln; quylt 1it cdi cách hành chin/i, cdi thin mçznh me môi 
trtthng du 1w, kinh doanh 

Nang cao cht luçing, hiu qua thrc hin các nghj quyt, chucmg trInh, 
d an, co ch, chinh sách cüa Trung uong, cüa tinh và thãnh ph d ban hành, 
bão dam hiu qua, linh hoat,  sang  tao,  phü hçip vâi thirc tin. T chirc so k&, 
dánh giá sat thrc kt qua 03 nm trin khai thirc hin Nghj quy& Dai hOi 1.n 
thu xx Dâng bO thành ph, nhim kr 2020 - 2025; trên Co só do, d ra 
nhUng thim vii, giái pháp khâ thi, hiu qua nh.m thc hin th.ng lçii, toàn 
din, vuqt müc cac chi tiêu d ra cUa Ca nhim kSr. 
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Tp trung t6 chirc thrc hin hiu qua quy hoach  tinh giai don 2030, t.m 
nhmn dn nm 2060, gn vâi thirc hin lien thông dng b vOi các quy hoch 
do thj, quy hoach  xây dirng, quy hoach,  k hoach sr ding dt trén dja bàn; 
phát triên dOng b ha tang kinh tê - xA hi, nhât là h tang do thj, ha tang giao 
thông, ha t.ng khu, ciim cong nghip; t?o  mOi trixng du tix thông thoáng, 
thun lçii d dy math  thu hut các ngun 1ic cho du tir phát trin. 

Tip tic dy math  cái each hành chInh, tp thing nâng cao chit luçing 
hoat dng cña B phn phiic vi hành chInh cong thành ph và các xä, 
phtthng; duy trI va frin khai 100% djch vi cong dü diu kin thrc hin djch 
vi cong toàn trInh lien thông ffr thãnh ph dn xã, phumg; phát huy han nüa 
hiu qua hoat dng cüa T h trg giái quyt thu tiic hành chInh v Mt dai xA, 
phu&ng; dÀy manh  phát trin bn vctng các thu tiic hành chInh không chä; 
phân dâu Chi sO näng lrc canh  tranh cap huyn BDCI) và Chi so cãi each 
hành chIth (Par Index) näm trong top dâu khôi huyn, thj xa, thành phO. 

2.2. C/ia tr9ng dào 4z0, phát triln ngun n/ian lrc, nhuJt là n/ian lrc 
chat lwing cao, n/ian lrckhu vrc nông nghip, nông thôn; xây drng d3i 
ngâ can b3 các cap düphâm chat, ndng lrc và uy tIn, ngang tam nhim vs 

• A •A 9 9 9 A A 9 Thirc hiçn hiçu qua Ch'ircing tnnh hanh d9ng so 15-CT/TIJ ngay 
, 9 9 •A A S 18/6/2021 cua Thath uy ye thirc hiçn Ngh quyet so 21 -NQ/TU ngay 

20/01/202 1 cüa Tith üy; Dê an djnh huóng phát triên nguôn nh5n lc chat 
S A A lucrng cao thanh pho Yen Bai, giai don 2021 - 2025. Khuyen khich, ho tr, 

dông hành cüng doanh nghip lien kêt dào tao  nghê theo thu câu cüa doanh 
nghip và thj trithng lao dng. Tp trung thu hut ngun than lrc chAt hxcng 
cao, thAt là di ngU chuyên gia, can b khoa h9c k5 thut thuOc các ngành, 
lTnh vçrc trQng dim cüa thãnh ph thi.r: Cong nghip ch bin, nOng, lam 
nghip, djch vi1, tài chIth, cong ngh thông tin, y t, giáo dc, du ljth... Tip 
ti1c dÀy math  cong tác dao tao  ngh, giái quyt vic lam cho lao dng khu 
vrc nông thôn. Phn Mu dn ht näm 2023, t 1 lao dng qua dào tao  toàn 
thành ph dat  85,3%, trong do t3 l lao dng qua dào tao  tr 3 tháng trâ len có 
van b&ng, chirng chi dt 66%; chuyn djch 325 lao dng nOng nghip sang 
phi nOng nghip; tao  vic lam mOi cho 3.400 lao dng. 

Tip tiic thirc hin bài bàn cOng tao dào tao,  bi duông, quy hoach,  luãn 
chuyn, b tn diving can b. Trin khai thrc hin hiu qua Nghj quyt s 
16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quy& Hi nghj lAn th(r ti.r, Ban chAp hãnh 
Dâng b thành ph Yen Bái khóa XX v nãng cao chAt krçmg dOi  ngü can bO, 
cong chi'rc, viên chi'rc h thong chIth trj thành phd, giai don 2021 - 2025. Rà 
soát, b sung quy hoach can bO lãnh dao,  quàn ly các cAp nhim kS'  2020 - 
2025, 2021 - 2026, 2025 - 2030, 2026 - 2031, báo dam chAt hrcing, cht ch, 
dOng b, lien thOng, cong khai, mith bach,  gop phãn xây dmg nguôn can bO 
có phAni chAt, nAng lrc, uy tIn có frin vQng phát tnin d dào tao,  bi duOng. 
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2.3. Huy ding, lang ghép, sir dyng hiu qua cdc ngun ly'c cho dâu 1w 
phát triln co' so' hy tiMg, 1r9ng tam là hi tang giao thông, hy tang do 114, 
cym cong nghip, chuyln dJi sJ, hz 1ng giáo dyc, y t hz tang xây dy'ng 
nOngthOnmO'i 

A A A A A Trien khai thc hiçn hiçu qua Chum-ig trinh hanh d9ng so 1 6-CTr/TU 
ngày 16/6/2021 cUa Thành üy Yen Bái th1rc hin Ngh quyt s 23-NQ/TU, 
ngày 20/01/2021 cüa Tinh u v xây drng và phát trin thãnh ph Yen Bái, 
giai do?n 2021 - 2030; Chuing trInh phát trin do thj thành ph6 Yen Bái dn 
näm 2030; quan tam bô trI nguôn lrc dâu tu phát triên do thj áé thành phô 

A P A P P A • A A 9 9 Yen Bai tro thanh d9ng lirc thuc phat then kinh te - xa h9l cua tmh. 
Trin khai hiu qua K hoch du ti.r cong trung hn giai do?n 2021 - 

2025 và Kê hoach  dâu tu cong nãm 2023; trçng tam là rà soát uu tiên bô fri 
, 4 P P S S P A A 1 A P du von cho cac dir an hoan thanh, dir an chuyen tiep, chi dao  then khai cac dir 

an kh&i cong mâi bào dam thU tiic dâu tu. Tp trung day nhanh tiên d friên 
khai mt so dir an cong trInh quan trçng, tr9ng diem cUa thành phô theo kê 
hoach'. TIch circ phi hçp vOi các chU du tu tp trung tháo gà khó khän, 
vuàng mac, nh.t là trong cong tác giài phóng m.t b.ng d c1y nhanh tin d 
thi cong hoàn thành mt s di,r an tr9ng dim cUa tinh trén dja bàn thành ph. 

3. Tp trung thrc hin phát trin kinh t - xã hi nhanh, bn vu'ng 
theo huIrng xanh, hal hôa, ban sic, hanh phüc 

3.1. Co câu lgi nên kinh tê gán vOi dôi mOi mô hlnh tang trwOzg, nâng 
cao nâng l(rc cqnh tranh cüa nn kinh ti 

3.1.1. Ccr côu igi ngành nông nghip theo hu-ó'ng nâng cao náng suôt, 
cMt lwiig, gia trj gia tang, phát 1rin /dnh té nông thón gn vói xáy drng 
nongthonmoibenvu-ng

- 
To chirc triên khai thirc hin hiu qua các dê an, chInh sách ho trçi phát 

friên san xuât nOng, lam nghip và thUy san giai do?n 2021 - 2025. TAng 
curng cac bin pháp phOng, chng djch bnh trên dan gia sUc, gia cam, phn 
dau tong san luqng thjt hoi xuât chuông dat  9.300 tan, tong dan gia sUe chInh 
dgt 31.250 con, tong san luçing luing th%rc có hat dat 3.310 tan. Triên khai 

1 Gàm: di,r an chinh trang khu e h cung Thiáu Nhi; d an nãng cp duông Trn Hung Dao,  các 
dr an phát triM qu k& hçcp chinh trang do thj nhu Qu dat t6 9, phu&ng Ding Tam; Qu5 dt th 4, th 5, 
phuäng Yen Ninh; Qu dt th 5phung Yen Ninh; các dir an tái djnh cu $p thing phuOng Yen Ninh, xã 
Giâi Phién; dr an cài tao, nanfl cap b&i Au Lâu, d an mi rng côn viên Yen HOa (giai do?n  2). 

a Gm: Cdc dy dn dy kien hoàn thành trong nám 2023 (Dixong noi qu6c 1 32 vói dtthng cao t6c NOi  Bài - 
Lao Cai (IC15); Di.thng n6i Quc 1 37, Quóc 1 32C vâi dtrö'ng cao the Ni Bai - Lao Cai; Dtriing n6i Qu6c 1 32, 
Qutc 1 37 vó'i duvng cao t6c Ni Bài - Lao Cai (IC12); Cku Giói Phin, thành pith Yn Bai; Nut giao IC13 cao thc 
NOi Bài - Lao Cai. Cdc dy an dJ kh!,I công, hoán thãnh sau nám 2023: Dr an 'Phát triM thng hqp các do thj dng 
1rc - TiM dr an thành phó Yen Bái". 

K hoach hãnh ttng s 66 - KHTFU ngày 16/6/202 1 cüa Thãnh Cy YOn Bái thrc hin Nghj quyt 
s&20-NQ/TU, ngày 20/01/2021 eña Tinh u' v phát triM ngành nông nghip theo hurng nãng cao cht 
Iuçing, hiu qua, giá lij gia tang gan vài xây drng nông thôn mói bM vthig, giai doan 2021-2025; Nghl 
quyt s6 69/2021/NQ-HDND cüa HDND tinh. 
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hiu qua Chucing trinh OCOP, phát trin them 04 san ph.m OCOP& Thirc 
hiçn co hiçu qua Chucmg trinh mçic tieu quoc gia xay dmg nong thon mm 
giai do?n  2021-2025; thirc hin, cong nhn 04 thôn nông thôn mài kiu mâu. 
TrMn khai thirc hin hiu qua D an trng thng da mic dIch, ph.n du trng 
mói 200 ha rfrng các 1o.i, T 1 che phü thng dat  33,2%. 

3.1.2. Phát trin cong nghip theo hu-ó'ng bn vfrng, hiu qua và than thin 
vol mOi trw&ng, pith hQp vOl djnh hithng, tim náng, içii tM cüa thànhpM 

Trin khai th1rc hin hiu qua Chung trInh hành dngs 19-CTr/TIJ 
ngay 19/6/2021 cua Thanh uy Yen Bai ye thirc hiçn Ngh quyet so 29-
N.Q/TU, ngày24/02/2021 cüa Tinh u v phát trin cong nghip tinh Yen Bái 
theo huàng ben vUng, hiu qua va than thin vó'i môi tnthng giai do?n 2021-
2025; Nghj quyt s 20-NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quyt Hi nghj 1n 
thu näm, Ban Chp hãnh Dãng bO thành ph Yen Bái khóa XX v phát trin 
cong nghip thânh ph Yen Bái theo hix&ng bn vctng, than thin vói môi 
trithng, giai don 2021 - 2025, djnh huàng dn näm 2030. Tp trung phát 
trin các ngành cOng nghip, tiu thu cOng nghip chU lirc, uu tiên thu hit san 

• • , A A A A A A 

xuat cac san pham cong nghiçp sach,  ung ding cong nghç cao, cong nghiçp 
san xuât tiên tiên..., cong nghip ché biên các san phâm nông nghip gän vth 

• A A A • • S A A A vung nguyen hçu, tr9ng tam la che bien go rung trong cong nghe cao (van ep, 
gOMDF..), phJn déJu giá trj san xut cong nghip dgt 4.800 ding. 

Phi hçip cht chë v&i CáC si, ngành cüa tinh hoàn thãnh quy hoach chi 
tiêt ciim cong nghip HçTp Minh, thành ph Yen Bái; tang cumg phi hçip 
quãn 1 và thu hut du tu vao khu cong nghip phia Nam, khu cong nghip 
Au Lâu; dy nhanh tin d các dr an du tu vào ciim cong nghip Au Lâu; 
tip tiic xUc tin vic di di cim cong nghip Dm Hng truóc nam 2025. 

3.1.3. Phát trin mqnh ltnh vtc thwong mai, dch vy theo hzthng chuyên 
nghip, hiu qua, náng cao chit 1WQng và náng 4c cqnh trang 

Trien khai hiçu qua Ngh quyet so 19-NQ/TU, ngay 22/01/2021 cua Ban 
Chp hãnh Dáng bO thãnh ph Yen Bái khóa XX v "Phát trin thuang rnai - 
djch vi,i thành phô theo hmcng chuyên nghip, hin dai,  thiic day kinh tê do 
thj thng trithng nhanh, bn vng, giai do?n 2021 - 2025"; Chuang trInh hãnh 
dng s 20- CTr/TLJ ngày 19/6/202 1 cUa Thành üy Yen Bái thirc hin Nghj 
quyt s 30-NQ/TU, ngày 24/02/202 1 cUa Tinh Uy v phát trin ngành djch 
vi tmh Yen Bai giai domn 2021-2025 va cac de an, chrnh sach cua HDND, 

• A , . . • • L A UBND trnh ye phat trien thucmg mal - dch vii thanh pho Yen Bai giai don 
A ' .A A 202 1-2025. uu tien thu hut dau tu phat trien ha tang thucmg mal  (showroom, 

sieu thi, trung tam td chz-c h3i c/it,, trin lam giól thiu san phdm...); các 
ngãnh djch vi có lçiri thá nhu: Tài chInh, ngân hang, vin thOng, cong ngh 

Xay dyn 04 san phm OCOP hang 3 sao: s6t ia vj hoàn chinh cá nuóc Tây Bc; S& gia vj hoàn 
chinh st yang; Sot gia vi hoàn chinh cá nuóng Tây Bac; Nam mèo (mc nhi) Tuãn Anh. 
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thông tin,y t, giáo dic, vn tái Va logistic, djch vi htrq nông nghip, cong 
nghiçp, tieu th%1 nong san... Khuyen khich phat trien cac mo hrnh kinh doanh 
s, thucing mai  din lit; trin khai hiu qua mô hmnh chçi nông san 4.0, san 
giao djch thuang mai  din tCr, san giao djch san ph.m OCOP...; ph.n d&u 
t6ng müc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi tiêu dung näm 2023 (theo giá 

9 - A A • V 

so sanh 2010) dat  18.000  4'  dong; gia tr xuat khau hang hoa nam 2023 dt 
trên 130 triêu USD. 

Ip trung uu tiên phát trin m?nh  djch vii du ljch; trin khai thirc hin 
hiu qua Chi.rong trInh hành dng s 1 8-CTr/TU ngày 18/6/2021 cUa Thành 
uy Yen Bai ye thirc hiçn Ngh quyet so 28-NQ/TU, ngay 24/02/202 1 cua 
Tinh u v phát frin du ljch tinh Yen Bái giai do?n 2021-2025, djnh huàng 
dn nam 2030. Thu hut d&u tu, náng cp h t.ng phic vii phát trin du ljch, 
tht là h thng nhà hang, khách sn, co si km trü dáp 1mg thu cu cüa du 
khách trong và ngoài nuâc. TIch c1rc thu hUt các nha dAu ttx có näng lc, kinh 
nghim d.0 tu phát trin các loai  hinh, san phm du ljch chiu sâu, tr9ng tam 
là các san phm du ljch trên ca sr tim nàng, li th cUa thành ph (nhw. Du 
ljch van hóa tam linh, du ljch trái nghim, homestay, vui choi, giái fri, sinh 
thai, nghi dwong...); nãng cao cht krçing các san phm du ljch sn có; tang 
cuäng cac hoat  dng quãng bá, xUc tiên dâu ttr; tang cung phôi hcip vth các 
dja phuang trong tinh, trong vüng d k& ni các tour, tuyn, kIch cu djch viii 
du flch nhäm thu hut và gift chãn khách du ljch trong nuâc và quc t. Ph.n 
du nam 2023 có trên 150.000 lwçt khách du khách tâi thành ph Yen Bái 
vói doanh thu trhoat dng du ljch dat  135 dng. 

3.1.4. Cci câu igi thu - chi ngán sách nhà nzthc, nâng cao hiu qua quán 
ly', th dyng ngán sách nhà nzt&c, phôn dcu thu ngân sách nhà nzthc trên dia 
bàn dgt 900 ty' dng 

Thirc hin quyt 1it, hiu qua các giài pháp tang thu ngãn sách, g.n vói 
triên khai quyêt lit cong tác chng th.t thu, xlr 1 ncr d9ng thu; triên khai 
hiu qua, nhanh chong cac dr an phát trin qu5 dt thu ngãn sách ngay lit du 
nam; phán dâu thu ngãn sách trên dja bàn nam 2023 dgt 900 4  dEng tro len 
('trong do phan dá'u. Thu thud thu can di ngán sách dçzt 550 ty' dng, thu 
tien su- dyng dat 350 ty dong). Kiem soat chat che chi ngan sach, bao dam chi 

V A A A A A • A A A A A dung che d9, tiet kiçm, hiçu qua. Day nhanh tien d9 giai ngan von dau tu 
công, báo dam hoàn thành 100% k hoach vn duçic giao näm 2023. 

Duy trI tang trtrâng tin diing, nãng cao ch.t lucrng tin diing, bâo dam dáp 
1mg kjp thri thu cu vn tIn diing phi,ic vi phát trin san xut, kinh doanh 
cua cac thanh phan kinh te va thu cau vay von phat trien san xuat, kinh 

Trong do tp trung cac qu dat: Qu dt dan cu ti 9, phu&ng Ding Tam; Qu dt dan cu thôn 
Tin Phong, xft Giâi Phiên; Qu dt dan cu khu vijc d6i din UBND phtthng Hp Minh; D an chinh 
trang do thj khu c t 4, to 5, phuOng Yen Ninh; Qu dt t 5, phithng YOn Ninh... 
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doanh cüa các h ngheo, h cn ñghèo và các di tuçing chInh sách xã hOi. 

3.1.5. Quán l3 Va th dung tit kiêm, hiu qua d4i dai, tài nguyen khoáng 
san, tich ctc bao vç mm trwong, chu dQng phong, chong thien tai, u'ng pho 
vói bin ddi khI háu 

Trin khai thirc hint6t quy hoach  chung thành ph Yen Bái và vüng 
phii cn den näm 2040, tam nhIn den nàm 2060; hoàn thành vic thirc hin 
1p quy hoach các xã Minh Báo, Tuy LOc,  Au Lâu, diu chinh quy hoach 
phãn khu phu&ng Nam Cumg. T.p trung du tix, trin khai thirc hin dam 
bào thành ph Yen Bái tr& thãnh do thj loai II trong nãm 2023; D an xây 
dirng 03 xA Tan Thjnh, Giâi Phiên, Vn Phü trO thãnh phithng; D an quy 
hoach, phát trin h thng cay xanh do thj thãnh ph Yen Bái dn näm 2030; 
ChircmgtrInh phát trin do thj thành ph Yen Bái giai don 2021 - 2030. 

Triên khai thtrc hin hiu qua Nghj quyêt cüa Ban Chap hành Dãng b 
thàrih phô khóa XX ye bâo v môi truông, nãng cao nng lirc chü dQng 1rng 
phó vâi biên dôi khI hu, phiic vçi thng trixông xanh, ben ving thãnh phô Yen 
Bái giai do?n 2021 - 2025; D an nãng cao nang 1%rc quán 1 nhà nirâc v dt 
dai trên dja bàn thãnh ph Yen Bái giai doan  2021 - 2025; Chucing trInh hành 
dng thirc hin Nghj quy& s6 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 cüa Tinh Uy v 
tang cuàng näng 1irc lãnh dao  cüa Dàng trong cong tác quãn 1 tài nguyen dt 
dai, nuOc, khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái, giai do?n 2021 - 2025. Tp 
trung trin khai kjp thri, có hiu qua các dir an v do dac,  1p bàn d& cp 
giây chirng nhn quyên sir ding dat, xây drng, so hóa cci sâ dui lieu ye dat 
dai. Hoàn thành vic rà soát hin tr?.ng,  sir diing dt cüa các cá nhãn, h gia 
d1nh trong näm 2023. Thirc hin quãn 1 ch.t chë vic chuyn di dit thng, 
dt lüa sang dt a, kiên quyt không chuyn m1ic dIch d.t rfrng sang dt a nu 
không có dir an duçrc c.p Co thm quyn phê duyt; tip tiic chi dao  T6 h trçi 
giâi quyêt các thu tiic hành chInh ye dat dai thành phô hoat dng hiu qua, 
tháo g nhung tn t?i  trong cong tác c.p giy chfrng nhn quyn s1r diing dt 
cho nguii dan. 

T chirc thanh tra, kim tra, x1r 1 nghiêm các trithng hçip vi pham, d.c 
bit là các tru&ng hqp vi ph?m quy hoach,  xây dung, các Ca si san xuât, chê 

r A i A. A A A 9 A r A bien tac d9ng xau den moi truang, o nhiem nguon nuac; giai quyet dirt diem 
cac ca s&gay Ô nhirn mOi trithng, phn du ht näm 2023 xü l 100%cci sci 
gay o nhiem moi truang ngluem trpng (neu co) va hen quyet khong de phat 
sinh ca sa gay ô nhim môi trucng nghiêm tr9ng mài. Dng thi kiên quyt 
xü 1 nghiêm các t chrc, Ca nhán thiu trách nhirn, buông lông quãn l, 
hoc tiêp tay cho sai pham; rà soát, dê xuât kién quyêt thu hôi giây phép dôi 
vâi các mô khoáng san không ch.p hãnh nghiêm theo quy djnh cUa pháp lust. 

Thc hin dng bO các giãi pháp d thich 1mg vài bin di khI h.u; nãng 
cao nãng lirc, cht luqng d%r báo, cãnh báo th&i tit, thiên tai; chü dng các 
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phi.rcrng an phông chng va khc ph%ic hu qua thiên tai, mua lii, sat  1â dat 
trên dja bàn theo phucmg chám "4 ti chô". 

3.1.6. Tap  trung tháo gô khó khán, h6 trcrphát trin các thành phn kinh t 
Tip tiic t chirc thirc hin có hiu qua các chinh sách h trçi doanh nghip 

vira va nhO, h Ira các t chrc kinh t hap tác (tá hcrp tác, hcip tác xâ,). Tang 
ci.r&ng h trq doanh nghip trong tip cn th tnthng, di mâi cOng ngh, irng 
dingkhoa h9c, cong ngh tiên tin vào san xuat kinh doanh vàthirc hin 
chuyen doi so. Khuyen khich sang tao,  khm nghiçp trong c9ng dong doanh 
nghip. Thrc hin thu&ng xuyên, lien tiic, hiu qua K hoch "Ngày cu6i tudn 
ciing dan và doanh nghip ", thu&ng xuyên di thoai vth doanh nghip d nm 
bat va thao ga kho khan, tao  dieu kiçn thun lçn cho thu hut dau tix, phat then 
doanh nghip. Phn du näm 2023, thành lçlp 120 doanh ngIzip; 08 h9p tdcxâ 
vâ 3516 h9pthc, trong do dc bit chü trpng náng cao hiu qua hoat dng cüa 
cac hap tac xa va to hap tac da chrçic thanh lap. 

3.1.7. Tap  trung länh dgo, chi dqo thtc hin các nhim vy v xáy dnig 
do thj thông minh, chuyên dOi s 

Thirc hiçn hiçu qua Chuang trrnh hanh dpng so 12-CTr/TU, ngay 
01/3/2021 v d.y mnh irng di1ng khoa h9c cong ngh và di mâi, sang tao, 
chü dng tham gia cuOc cách mang  cOng nghip 1n thIr 4, thüc dy chuyn 
dôi so, kinh tê sO và xâ hi so"; Kê hoach  so 105-KHITU ngày 3 1/12/2021 
thrc hinNghi quyt s6 51 -NQ/TU ngày 22/7/2021 cüa Tinh üy Yen Bái v 
chuyên dôi so tinh Yen Bái giai do?n  202 1-2025, djnh huàng den näm 2030; 
Dê an triên khai thirc hin the din tCr cong chüc, viên chirc thành phO Yen 
Bái và phát trién thanh toán không dung tiên mt trén dja bàn thành phô Yen 
Bái, giai do?n  2020- 2025, djnh hi.râng dn nàm 2030; nhrn day mgnh 
chuyen mznh chuyen doz so 1w nhqn Ihuc di vao thrc te cu9c song. Tap 
trung phát trin dng b ha tang s6, ha t&ng vin thông, ha tang cong ngh 
thông tin. Tip tic trin khai có hiu qua các nOi  dung thOa thun v chuyn 
di s dä k kt vâi các doanh nghip vin thông, các ngân hang thuang mai. 
Tang cuäng rng ding cong ngh thông tin trong cOng tác quãn l, diu hành 
cUa cp üy, chinh quyn; d.y m?nh  s hóa dft lieu, nMt là dü 1iu quy hoach, 
dt dai, dO thj; vn hành hiu qua Trung tam giám sat diu hành thông minh 
thành ph (bC). Tp trung trin khai các nhóm tin Ich phiic vi giái quyt 
thU tiic hành chInh, cung cp djch vii cOng trrc tuyn; tin Ich phiic vii phát 
trin cong dan s; phát huy han nfta vai trô cUa các T chuyn di so cong 
dng trong vic dy m?nh  trin khai thanh toãn không dUng tiên mt trong 
nhãn dan, doanh nghip di vri djch vii  do thj nhu: Din, nuâc, v sinh mOi 
thI1ng, np các thu& phi và các qu cOng chuyên dUng... Phn du, ht näm 
2023, t l ngithi dan tnring thãnh sCr dung  các hmnh thurc thanh toán không 
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dung tin mt dat  75%; T 1 doanh nghip có thit bj thanh toán din tir dat 
98%; T 1 h kinh doanh ban lé có thit bj thanh toán din tft dat  75,5%. 

3.2. Phát triln toàn din, dng bj3 các link vrc van hóa, xâ h3i; tJzrc 
hin t6t chInk sack an sink xd hi, nâng cao dôi sJng vt chat, tinh thin và 
c/u so hgnhphuc cho nhan dan 

3.2.1. Thrc hin dng b5 các nhim vy, giáipháp di mái can bàn, toàn 
din giáo dyc và dào tqo 

Tip tçic trin khai thrc hin có hiu qua nghj quyt, d an chuyên d 
cüa tinh, thành ph v nâng cao cht lucing giáo diic và dào tao  giai don 

6 ' ' " 2021-2025-. Tap  trung dau tix co so vat  chat, thiet b1, do dung day  va hQc; 
tuyên ding bô sung, dào t?o  bôi duong nâng cao nang 1rc cho di ngü can b 
quãn 15', giáo viên, nhãn viên dáp rng yêu câu thirc hin Chucing trInh Giáo 
d%ic phô thông mâi. Tiêp tic dôi mOi phuong pháp day  và h9c, nãng cao chat 
lucing giáo dic toàn din và giáodiic mUi nhçn; trin khai thirc hin hiu qua 
Dê an xây dirng các trtthng Tiêu h9c Nguyen Thai H9c, THCS Lê Hông 

• A A Phong, Tieu h9c Kim Dong, Mam non Bong Sen, THCS Yen Thnh dat 
tnl&ng tr9ng dim v chat hrqng. Nhãn rng mô hInh "Trwàng hQc hqnh 
phác" tçxi 100% các tritàng mm non, tku hQc, THCS, THPT cong lçp trên 
dja bàn, pMn du näm 2023 xây dmg 13 tnr1ng dat  tiêu chI "Trueing hQc 
hanh phüc", 70% trtthng m.m non, ph thông cong 1p dat  chi tiêu tru&ng 
h9c hnh phuic. 

• . . 2 V A 9 A V 3.2.2. Chu dQng kiem soat co hiçu qua dzch bçnh COVID-19 va cac dich 
A t P A A V 7 A V P 7 bnh moi phat sinh; nang cao chat lztg cong tac bao vç, cham SOC SLC khoe 

nhán dan 

Trin khai thrc hin có hiu qua D an "Nâng cao chat lucmg y t dir 
phông, y té co si giai do?n 2021-2025, djnh huóng den nm 2030", Dê an 
' A - P -# A , . . P P 9 'Nang cao nang 1irc kham, chua bçnh va day mnh tir chu tai chrnh cac co so 
y t cong 1p trên dja bàn tinh Yen Bái giai do?n 2021-2025". Näm 2023 tiêp 
tic duy trI 15/15 xâ, phuông dat  tiêu chI quc gia v y t; t5' 1 bao phü bão 
hiêm y tê dcii 95%; t 1 tré em du6i 1 tuôi dtrçc tiém chüng day dU các l°ai 
vc xin e41 99,5%. Náng cao chit hrçing, hiu qua y t dir phông; dy mnh 
phát trin các djch vi y t có chit li.rqng cao trong và ngoài cong lap, nâng 
cao cht lirçing djch vii y t theo nhu cu xã hi, htràng tdi t5' 1 hài lông cüa 
ngui bnh dat  trên 96%. D.y m?nh  co ch tr chu trong các co s& khám 
chUa bnh, gn vâi nâng cao chat hrçing djch vii kháni chtta bnh cho Nhân 

• D an phát trin tnthng Trung hc pM thông chuyên Nguyn Tt Thãnh tinh Yen Bái giai do?n 
2021-2025; D an Phát triên giáo diic mm non tinh Yen Bái giai doan 2021-2025; D an trin khai 
Chuang trInh giáo diic pM thông 2018 Va xây dimg truäng dt chun qu6c gia tinh Yen Bái giai doan 
2021-2025; Chucmg trmnh hành dng s 17-KHITU ngày 17/6/202 1 cüa Thành ñy thc hin Nghj quyt s 
22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 ciia Tinh u' v mt s nhim vii, giãi pháp nãng cao chit lucing giáo dic và 
dào tao giai don 202 1-2025. 
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dan; tiep 4w thrc hin tt chñ 100% chi thzthng xuyên dJi vói Trung tam Yt 
thành pM. Tip tiic thirc hin luân chuyn hai chiu can bO y t cüa Trung 
tam Yt tuyn huyn Va Tram y t xã, plur&n Trin khai thrc hin có hiu 
qua mo hinh ban do nhan vien y te, ban do xe cu'u thrnmg. 

• A f •t• P • . A 9 9 3.2.3. Thtc hz?n tot cac gzazphap ye giai quyet viçc lam, bao dam an 
sinh xã hi; giâm nghèo nhanh, ben ving 

• ,A 9 9 A A 9 Trien khai thirc hiçn Chuang tnnh hanh d9ng so 15-CTr/TU ngay 
9 9 9 A P .A A S 18/6/202 1 cua Thanh uy Yen Bai thrc hiçn Ngh4 quyet so 21-NQ/TU, ngay 

20/01/2021 cUa Tinh uS' ye phát triên nguôn than 1rc tinh Yen Bái giai do?n 
202 1-2025,' D an phát trik ngun than lirc chat hrcing cao thãnh pM Yen 
Bái giai doan  2021 - 2025, ph.n d.0 näm 2023 tao  vic lam mâi cho 3.400 
lao dng; chuyn djch 325 lao dng nông nghip sang phi nông nghip; tS'  l 
lao dng qua dào tao dat 85,3%, trong do t5' l lao dQng qua dào tao  có vn 
bang chfrng chi dat  66%. 

Ban hành va trin khai thrc hin hiu qua, cMt lixcmg K hoach cüa Ban 
Thucmg VIi Thanh uy ye giam ngheo nhanh va ben vi.mg nam 2023; dong thrn 
tiêp tiic triên khai hiu qua chirang trInh xóa nhà t?m  cho hO nghèo, Dê an ho 
trç hO ngheo có hoãn cãnh dc bit khó khän không Co khâ näng thoát ngheo 

A ' 9 9 9 0 ' 1' tren da ban thanh pho giai don 2021 - 2025, bao dam 100/o h9 ngheo co 
hoãn cãnh có khan di.rçic M trq báo dam n djnh cuOc  sang, không con hO 
nghèo khó khän v nhà ô, phk dAu giãm 80 ht nghèo, t l giâm nghèo cOn 
0,42% (tuvng duvng mic giâm 0,25%). 

S • , P • P • P 9 9 3.2.4. Gin giu, phat huy gia tri, ban sac van hoa va xay 4mg con ngwoi 
Yen Bái "Than thiên, nhOn ai, doàn kIt, sang tqo, hi nhp" 

Triên khai hiOu qua Ké hoach cüa Thành üy ye thirc hin Ké hoach cüa 
cüa Ban Thu?ing vi Tinh üy v xây drng con ngi.r?i Yen Bái "Than thin, 
nhân ái, doàn kit, sang tqo, h(3i nhLp", Nghj quyt s 21-NQ/TIJ, ngày 
22/01/202 1 Nghj quy& HOi  nghj ln thu nm, Ban Ch.p hành Dãng bO thãnh 
pM Yen Bái khóa XX v xay dirng, phát frin van hóa, con nguoi thành pM 
Yen Bái "Van minh, than thin, doàn kit, sang tao, hOi nh.p", giai dQ?n 
2021-2025. Phát frin m?nh  m, sâu rng các phong trào van hoá, th thao 
trong nhãn d, nãng cao cht hxqng cac l hOi  truyn thng nhm phát huy 
cãc giá trj van hóa dm dà ban sc dan tOc.  Duy trI hiu qua cac hoat dOng t?i 
hai tuyên phô di bO ('tuyên phO di b Lj Dgo Thành và tuyên phO di b5 Hào 
Gia). Dy mnh xây drng môi tnthng và d?i sng van hóa lành m?nh  gn voi 
phong trào "Toàn dan doàn kit xáy dwng dô'i sang van hóa", cuOc  vn dOng 
'1Ton dan doàn kit xáy dngnOng thôn mái, do thi van minh". Phn dutS' 
lç h9 gia dinh dt tieu chuan van boa la 91,3 /o; ty lç thon, to dan pho dat  tieu 
chun van hóa là 89%; tS'  1 co quan, dn vj dat  tiéu chun van hóa là 100%, 
phn d.0 63% dan s thix&ng xuyên tham gia các hoat  dng th diic, th thao. 
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3.2.5. Thrc hin hiu qua K hoçzch cza Ban Thithng vi Thành ñy v 
nang cao chi so hqnh phuc cho nhan dan 

Tp trung thirc hin các giâi pháp câi thin và nãng cao cht luçing môi 
trti?mg sang cUa nhãn dan; nâng èao chat hxcmg cung cp djch vi công, djch 
vi cong Ich, câi thin và náng cao cht lixqng môi tnr&ng sng cho nhân dan; 
phát dng phong trào thi dua xây drng, nhãn. rng các mô hinh: "Trzthng hQc 
hgnh phzc ", "Gia dmnh hgnh phzc "., "Khu dan cw hgnh phzc ", "Thón, to dan 

, ,, ,, , pho hgnh phuc, Xa, phirong hqnh phuc, Thanh pho hgnh phuc phan dau 
A P A 0 nam 2023 chi so hnh phuc cua ngtrcn dan thanh pho dt 76,. 

3.3. Thy'c hin tát cong tác quán lj nhà nithc v ton giáo, quan tam 
dam báo quyên 4 do tIn ngwng, ton giáo cüa nhân dan 

A 

Trinkhai hiu qua Chi thj s6 05-CT/TU, ngày 26/4/2021 cüa Thãnh üy 
Yen Bai ye thirc hin Chi th so 09-CT/TU, ngay 31/3/2021 cua Ban Thuang 
vti Tinh üy khóa XIX v thng cix?mg sr 1nh d.o. cüa Dãng di vâi cong tác 
tIn ng1xrng, ton giáo trên dja bàn tinh Yen Bái trong tInh hinh mOi. Tang 

A A A A A X * t r fl cuong cong tac tuyen truyen, vn d9ng dong bao cac ton giao thirc hiçn tot 
các chU trlxcrng, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuâc. Tao  diu kin 
cho các ton giáo sinh hoat n djnh, dung quy djnh cUa pháp 1ut va tham gia 

p • - A A • . . F phat trien kinh te - xa hpi, gnr gin an mnh, trat  tr. Giai quyet lqp thai, dung 
pháp 1ut nhung nguyen v9ng chInh dáng cUa tin do các ton giáo. 

3.4. Bdo dam qu6c phbng - an ninh; thrc hin quyit lift cong tác n3i 
chinh, phong, chong tham nhung, lang phi, tzeu cy'c 

Thirc hin hiu qua các chinhrçc, nghj quyt, chi thj, d an cUa Trung 
hang, cUa Tinh üy và thành phô ye báo v To quôc, báo v an ninh quôc gia 
trong tInh hInh mói; nâng cao süc manh  tng hcip và khá nàng sn sang chin 
dâu, ng phó thiên tai, tim kiêm cfru nn cüa 1rc luqng vu trang thãnh phô. 
Xây drng khu virc phóng thu thành pM vftng chc; t chirc din tp khu vrc 
phông thu thành phô và phng Dông Tam näm 2023; to chirc diên tp chiên 
du phàng thu tai  03 xA, phumg (xä Tan Thjnh, phzrông Yen Thjnh, Nguyin 
Thai HQc); din tp i.'rng phó bAo 1iit, tim kim cüu nn phuông Hçip Minh 
theo k hoach.  Thirc hin t& cong tác dng viên quân dOi;  hoàn thành tuyn 
quán nam 2023 dam báo s hrçing, cMt ltrcmg theo quy djnh; th chirc giáo 
diic, Mi duOng kin thirc quc phông - an ninh, hun 1uyn 1irc lucmg thithng 
trrc và dan quân tr v dat  chat li.rçmg, hiu qua. 

Trin khai thirc hin hiu qua D an tang cumg giü gIn an ninh, trt ti,r 
giai doan  2021-2025, báo dam cuOc  song bInh yen cho nhãn dan; day m?nh 
các bin pháp bâo dam an ninh chfnh trj -trt tir antoàn xa hi, không d 
phát sinh các yêu to phirc tap,  hInh thãnh diem nóng ye an ninh trt tr; báo v 
an toàn các m1ic tiêu trçng yu, eác sir kin, hoat  dng chInh tn ion din ra 
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trén dja bàn. D&y mnh phông ngra, du tranh ngän chn có hiu qua các loai 
tOi ph?m. Nâng cao thrc cUa ngu?Yi dan và toãn xã hi trong phông chông 
cháy, no, dam báo trt tir, an toãn giao thông, phãn dâu kéo giãm tai nn giao 
thông cã 3 tiêu chI. Trin khai hoãn thành di,r an camera an ninh. 

Thirc hin hiu qua Chtrcing trInh hành dng so 14-CTr/TIJ, ngày 
16/6/2021 cUa Thành üy Yen Bái thirc hin Chi thj so 07-CT/lU ngày 
25/3/202 1 cUa Tinh üy ye thng cung sir länh dao  cüa Dàng dôi vth cOng tác 
phông, chng tham nhUng, giai don 2021 - 2025; Chithj s6 06-CTfW ngày 
26/4/202 1 cua Thanh uy Yen Bai ye tang ctrcmg s1r lanh dao  cua Dang doi 
vâi cong tác phàng, chng tham nhflng, giai do?n 2021 - 2025. Chü dng 
pháthin, xir1' nghiêm cac hãnh vi, vi vic tham nhüng, tiêu crc. Thrc hin 
nghiem tuc cac quy dnh ye thrc hanh tiet kiçm, chong lang phi, cac quy dnh 
ye ke khai, hem soat ke khai tai san, thu nhp. 

Thirc hin t& K hoach hãnh dng s6 72-KHITU, ngày 26/6/202 1 cüa 
Thành Uy Yen Bái v thirc hin Chi thj s6 13-CTITTJ, ngày 20/5/202 1 cüa 
Ban Thumg vi Tinh u v tip tiic dy mnh vá nãng cao chat lucing cOng 
tác cái cách ti.r pháp trOn dja bàn tinh Yen Bái, giai do?n  2021 - 2025; Kê 
hoch hành dOng s 69-KH/TU ngày 21/6/2021 cüa Thãnh Uy Yen Bái v 
thirc hin Chi thj s 08-CT/TU, ngày 25/3/202 1 cUa Ban Thi.r&ng vii Tinhüy 
khóa XIX ye tang cumg str lârih dao,  chi do trong cong tác thi hành an hInh 

A A 9 A 9 9 sir tti cQng dong; Ke hoach hanh dçng so 73-KHIT1J, ngay 27/6/202 1 cua 
Thành üy Yen Bái v thrc hin Clii thj s 14-CT/lU, ngày 01/6/2021 cUa 
Ban Thu&ng vii Tinh Uy ye tang cu?mg sir lânh do cüa Dãng dOi vOi cong 
tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1u.t, nãng cao thirc chp hãnh 
pháp lust cho can bO, nhãn dan; thng cu&ng sir lh dao  cüaDáng di vâi cac 
co quan bao vç phap luat  trong cong tac dieu tra, xu ly cac vii an, vi viçc 
dam báo không d xãy ra oan sai, bO 19t tOi  pham trong hoat dung th ting. 

Chi do thirc hiçn hiçu qua Chi th1 so 07-CT/TU, ngay 02/6/202 1 cua 
Ban Thu?ng vi Thãnh üy v tang cthng s1r länh dao  cUa Dãng di voi di 
vol cong tac thanh tra; Ke hoach so 70-KHITU ngay 25/6/202 1 cua Thanh uy 
Yen Bái thirc hin Chi thj s 11-CT/TU ngày 25/3/202 1 ciia Tinh üy v tang 
cu&ng sr lãnh do cüa Dãng di vói cong tác thanh tra. Thirc hin nghiêm 
tüc, chit luçrng, hiu qua, dung quy djnh trong cong tác thanh tra, kim tra 
theo k hoach hoc dOt  xut khi có vi vic phát sinh; tang cuàng theo döi, 
kim tra, dOn dc yic thirc hin k& lun thanh tra. Nâng cao chtt luqng cong 
tác tip cong dan, giái quyt don thu khiu nai,  t cáo; gn cOng tác tip dan 

9 A • A V 9 A 9 9 9 A voi giai quyet khieu nal,  to cao thuorig xuyen, lqp thcn ngay tir Ca so, khong 
d tInh trang khiu kin vuçt cap, kéo dài, gay bi'rc xuc trong nhãn dan. 
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4. Tang cirô'ng xây dirng Bang và h thong chInh trj tht s trong 
s3ch, v&ng rnnh, hot dng hiu hyc, hiu qua 

4.1. Tiêp 4w thtc Izin có hiu qua Kêt luln so 21-KL/TW ngày 
25/10/2021 cüa H3i nghj Trung wo'ng 4 khóa XIII v "Day mnh xây drng, 
chinh dn Bang va h thng chInh trj; kiên quyt ngän chn, dy lüi, xü 1 
nghiêm can b, dáng viên suy thoái v tu tu1ng chInh trj, dao  drc, 1i sang, 

.' " . . ,, " , ,. .' bieu hiçn tr then bien, tir chuyen hoa gan vcn thrc hiçn Ket lun so 01- 
KL/TW ye tiêp tiic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cUa BO 
Chinh trj; Nghj quyt s 21 -NQ/TW cüa HOi  nghj Trung hang 5 khóa XIII ye 
tang cuing cUng cô, xây drng to chixc cci sci dãng và nãng cao chat lixçmg di 
ngü dáng viên trong giai do?n mâi; Nghj quy& s 28-NQ/TW cUa HOi  nghj 
Trung i.rcmg 6 khóa XIII v di mâi phumg thirc lânh dao,  c.m quyn cUa 
Bang di vOi h thng chInh tr trong giai doan  rnii; các quy  djnh cña Tinh, 
thanh pho ye thrc hiçn van hoa, dao  duc trong Bang va hç thong chrnh tn, ye 
trách nhim cüa can bO,  dãng viên trong thrc hin chüc trách, nhim vi duçrc 
giao. Chi dao  thirc hin nghiêm tCic vic xây drng k hoach khc phiic khuy& 
dim sau kim dim, dánh giá, xp lOai  t chirc dáng, clang viên, tp th lânh 
dao, quãn l các cp nam 2022. Tip tiic dy m?nh  xây drng, nhãn rng cac 
rno hInh, din hInh tiên tin h9c tp và lam theo tir tuâng, dao  drc, phong 
cach Ho Chi Mmh, tao  phong trao thi dua mnh me trong hpc tap  va lam theo 
tu tixing, dao  dirc, phong cách cüa Bác. 

4.2. TIp trung tuyên truyên, phô biên, quán fr4t thy'c hin hiu qua, 
lcjp thoi cdc nghj quylt, clii thj, kIt 1,41,, cüa Trung u'o'ng và cüa tin/i, nht 
là các nghj quyt Hi ng1ij Trung ucmg 6 khóa X1112. 

Trin khai thrc hin hiu qua Nghj quyt s 15-NQ/TU, ngày 
22/01/2021 cüa Ban Chap hành Bang b thãnh phô Yen Bái khóa XX ye dôi 
mâi, náng cao chit hrcing h9c tip, quán trit, trin khai thrc hin cac nghj 
quyêt cüa Bang, giai don 2021 - 2025; K hoach  s 68-KHITU ngày 
21/6/2021 cUa Thành Uy Yen Bái thrc hin Chi thj s 06-CT/TU, ngày 
24/3/202 1 cüa Ban Thu&ng vi Tirih u' v tip tic di mcii, nãng cao cht 
luqng, hiu qua cong tác tuyên truyn ming, hoat  dcng báo cáo viên cUa các 
cp üy trong tInh hInh mOi; K hoach  s 71-KHJTU ngày 25/6/2021 cUa 
Thành Uy Yen Bái thirc hin D an s 03-DA/TU, ngày 27/4/2021 cüa Ban 
Thu&ng vii Tinh Uy v nãng cao chat hrçrng, hiu qua cong tác tuyen truyn, 
giáo diic bâo v nn tang tu tuàng cUa Bang; du tranh, phãn bác các quan 
dim sai trái, thu djch, giai doan  2021 - 2025. 

1Nghj quyt s 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 v "Tip tic xây dirng va hoàn thién Nba ni.thc pháp 
quyén xA hi chU nghia Vit Nam trong giai do?n mói"; Nghj quy& s 28-NQ/TW cüa Hi nghj Trung 
uong 6 khóa Xii v d6i mâi phtrmig th(rc lAnh dao,  cni quyén cüa Dãng dôi vài h thông chInh tn trong 
giai don mài. 
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Trin khai kjp thi các nghj quyt, chi thj và sa kt, tng kt, tuyên 
truyn, ph bin, quántrit theo huo'ng dn cUa Tinh Uy; sak& các nghj 
quyet chuyen de cua Bang b9 thanh pho khoa XX dam bao chat hrqng, thai 
gian quy djnh. Tp trung tuyên tmyn, ph bin, quán trit thirc hin hiu 
qua, kjp thii các nghj quyt, chi thj, kt lun cüa Trung rcmg và cUa tinh. 
Tang cumg n.m b&t tInh hinh, thirc hin t& cong tác thông tin, tuyên truyn, 
djnh huàng ttx tuông, du lun xã hOi, tao s1r tin tuOng, phn khâi, dng thun 
cao trong can b, dãng viên và các tang lap nhãn dan. T chuxc 03 cuOc  thi 
trirc tuyên tim hiêu ye: xây dirng thãnh phô Yen Bái "Xanh, hài hOa, ban sac, 
hanh phüc"; v chuyn di s; v h9c tp va lam theo ti.x tuâng, dao  dirc, 
phong cách H ChI Minh gân vâi thirc hin Nghj quyt TW4. 

4.3. Thyc hin hiçu qua các nhim vii, giãiplzáp cong tdc tJ chic xây 
drng Bang 

A •A •fl 9 9 9 A A Tap thing thirc hiçn hiçu qua Chuang trinh hanh dçng so 21-CTr/TIJ 
ngày 21/6/202 1 cüa Thãnh Uy Yen Bái thirc hin Nghj quy& s 37-NQ/TU, 
ngày 20/4/2021 cüa Tinh u' v nãng cao näng lirc lânh dao  và sirc chin du 
cUa cap uS', to chirc dãng, trpng tam là cap uS' co sâ và cap trén trirc tiêp ca sâ 
giai don 202 1-2025, djnh hiiOng dn nam 2030; Nghj quy& s6 16-NQ/T1J, 
ngay 22/01/2021 cUa Ban Chap barth Bang bO thãnh ph Yen Bái khóa XX 
ye nâng cao chat hrcmg di ngii can b, cong chüc, viên chirc h thông chinh 

9 .. . ' trl thanh pho, giai doan 2021-2025; Ngh quyet so 17-NQ/TU, ngay 
22/01/2021 cüa Ban Chip hãnh Bang b thành ph Yen Bái khóa XX v phát 
huy vai trô cUa dOi  ngü nguYi hoat  dng không chuyên trách & thôn, t dan 
ph trong tham gia phát trin kirih t - xA hOi,  giC gin an ninh, tr.t tir xây 
drng h tMng chInh trj & ca s&, giai do?n  2021 - 2025; Nghj quyt s 18-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quyt cüa Ban Chap hãnh Bang b thành ph6 
Yen Bái khóa XX v nâng cao chat luqng sinh hoat clii b; tang cu&ng nang 
lirc länh dao  src chin du cüa t chirc dãng và dãng viên, giai do?n  2021-
2025. TriOn khai thrc hin hiu qua nên tang so So tay ctáng viên din tCr tinh 
Yen Bái tai  cac chi, dáng b trc thuOc, g.n vâi xây drng chi bô kiu mu. 
Tiêp tiic lam tOt cong tác quy hoch, dào tao,  sap xêp, kin toàn, luân chuyên, 
diu dng, b trI sir diing can bO trong h thng chInh tn theo phân cp g.n 
vOi k hoach luán chuyn can bO.  Tip ti,ic trin khai cac k hoach,  chuang 
trInh thijc hin Nghj quyt s 1 8-NQ/TW và Nghj quyt s 1 9-NQ/TW cüa 
Ban Chip hành Trung uang khóa XII theo chirang trInh nàm 2023. 

Tp trung trin khai cOng tác phát trin dâng viên gn vói xây dirng, 
cüng c6 t chirc ca s& dáng, bão dam hoàn thành chi tiêu kt nap  dàng vién 
mâi tr 150 dáng viên trö len, so to chc ca s& dãng hoân thành tOt nhim v 
dt frên 90%; s can bO,  dãng viên thrc hin t& trách nhim nêu guang hang 



16 

nm dt trên 50%, s can b länh dao  trong h th6ng chInh trj thrc hin t& 
trách nhim nêu guong dat  trên 70%. 

4.4. Nâng cao chaAt  lwçrng, Ii4u qua cong tác kim Ira, gidm sat, thi 
hành Jçj luçIt trong Bang. Ldnh dgo, cM dgo, to chá'c thrc hin hoàn than/i 
toàn din Chu'ung trInh kilm tra, gidm sat nám 2023 

Trin khai thirc hin hiu qua K hoach 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 
Thir&ng vi Tinh Uy v náng cao cht luqng, hiu qua cong tác kim tra, giám 
sat trong Dãng b tinh Yen Bái, giai do?n 202 1-2025. Hon thành toãn din 

., , - .' , .' Chrcmg trmh hem tra, giam sat nam 2023 cua Thanh uy va Uy ban Kiem tra 
Thành üy; tAng curng kim tra khi có du hiu vi phm di vâi t chirc dãng, 
dãng viên. Tip tic trin khai thirc hin hiu qua vic rà soát các lTnh virc 
quan tr9ng, phirc tap  nhay cam d nay sinh vi ph?m, tiêu crc d chU dng 
phát hin, cãnh báo, ngAn ngira các vi phm. Kt hqp hiu qua cong tác kim 
tra, giám sat cüa Bang vci thanh tra, kiêm tra cüa ca quan chirc nAng, hoat 
dng giám sat cüa các ca quan dan cCr, Mt trn To quôc, các to chrc chInh 
trj -xã hOi  vacua nhán dãndivOi hoat  dng cua cp Uy, t chüc dãng, chinh 
quyen, can bç, dang vien cac cap. 

4.5. Tang cwàng cong tác dan vin cüa h th6ng chInh trj, tao  sir 
chuyn bin m?nh  me trong nhn thIrc, hành dng cüa các cp i:iy, chInh 
quyn, Mt trn T quc và các doãn th chInh trj - xã hi v cong tác dan 
vn cüa Bang trong tInh hInh mâi; phát huy dan chU, xây dirng khi dai  doàn 
kt toãn dan, thrc hin tht quan dim "dan là gc" và phucing châm "dan 
biet, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giám sat, dan thy hiró'ng" d t?o  sJj 
dng thun cao trong qu.n chüng nhân dan. Xây drng k hoach,  trin khai 
thirc hin hiu qua hoat  dng "Ngày cuôi tuân cüng dan và doanh nghip ". 

4.6. Tiip tyc d6i mói ni dung, phwung I/the, nâng cao chat lwng, 
hiu qua hogt d3ng cüa Mt trmn TJ qu6c và cac tJ chá'c chIn/i frj - xâ hj3i 
theo Chixmg trmnh hành dng s 22 -CTr/TU ngày 21/6/2021 cüa Thành üy 
Yen Bai ye thrc hiçn Ngh quyet so 40-NQ/TU, ngay 24/5/202 1 cua Tinh uy, 
v nng cao chit luçing, hiu qua hot dng cüa M]iTQ và các doan thchfnh 
frj - xã hOi  các cap tinh Yen Bái, giaido?n 2021 - 2025;Kê hoach so 158: 
KHITEJ ngay 17/10/2022 cua Thanh uy ye nang cao chat hrqng, hiçu qua 

A P A fl A A A P P 9 A A 9 cong tac tuyen truyen, vn dong Va hoat dung giam sat, phan bin xa hçn cua 
Mt trn To quôc và các doàn the chInh trj - xâ hi thanh phô Yen Bái giai 

P A P 9 A P 9. doin 2022 - 2025; phat dçng cac phong trao thi dua, tao  khong khi phan khrn 
trong nhãn dan thi dua lao dng san xu.t, phát trin kinh M - xa hi, gop ph.n 
thirc hin thng lcii nhim vi chInh trj nAm 2023 cüa Bang b thãnh ph& Chi 
do to chixc thanh cong Dai  hi di bieu Hi Nong dan thanh pho Yen Bai 
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khóa X, nhim k' 2023 - 2028; Dai  hi Cong doàn thãnh pM Yen Bái, nhim 
k' 2023 - 2028. 

, , 2 , A (Co cac bieuphan cong chi tieu va nhiçm vy trQng tam cac nganh, hnh 
vcc chi tit kern theo) 

m.TOCH15CTHTJ'CHIEN 
1. Các cap üy, to chirc dãng chi dao  phO biên, quán trit sâu rng miic 

dIch, yeu cu, phuorng chârn cüa K hoch hành dQng tói toàn th can b, 
dáng viên và nhãn dan. Khan trllang ci,i the hóa miic tiêu, yêu câu, nhim V11 

trong K hoach  hãnh dng cüa Thânh üy thãnh chmg trmnh, k hoach phii 
hçip v9i dja phucmg, co quan, dcm vi mInh gän vâi phán cong nhim vi cho 

f f A F A A A • to chixc, ca than chu trach nhiçm th%rc hiçn theo thai gian, 19 trinh ci the; 
dOng thai xay d%mg kjch ban dieu hãnh chi tiêt, thuang xuyén dánh giá, don 
doc, dam bao yeu cau de ra; ijnh ky hang thang bao cao ket qua thrc hzqn 
vó'i Thuông tr(fc, Ban Thwông v Thành üy; hang quj5 báo cáo Ban Chap 
hành Bang bj thành ph theo ch dO nhu sau: Các ca quan, don vj, dja 
phuang gri báo cáo tháng trithc ngày 20 hing tháng, g1ri báo cáo qu truâc 
ngày 15 cüa tháng cuôi quj ye Thãnh üy (qua Van phbng Thành üy) dé 
tong hçip chung, báo cáo Thuxng trirc, Ban Thu?mg vi Thành üy, Ban Chap 
hành Dãng bO thành pM vào các phiên hçp, hOi  nghj thu&ng kS'du  tháng. 

2. Giao Uy ban nhãn dan thãnh phô chi do don doe, kiêm tra thu&ng 
xuyên vic thrc hin cac thim vii cac chi tiêu, nhim vi trong  tam phát trin 
kinh t - xã hOi,  quc phông, an ninh näm 2023 dam báo tin dO th&i gian và 
chit h.rcing, hiu qua. Tham muu BO tiêu chI chm dim kt qua thirc hin K 
hoach hãnh dng nay, báo cáo Thuäng tnrc, Ban Thu&ng vi Thãnh üy trong 
qujIW2023. 

3. M.t trn To quôc, các to chirc chInh trj - xã hOi  thãnh phô quán trit, 
xây drng k hoach, huo'ng dn vic thc hin K hoach  hành dng nay trong 
h tMng t chüc cüa mInh; tang ci.ring hoat dng giám sat cüa doàn viên, hOi 
viên và than dan trong qua trInh thirc hin, phn d.0 thrc hin th.ng lçii các 
miic tiêu, nhim vi dê ra. 

4.Ban Tuyên giáo Thãnh Uy chi dao  huàng dn dy mnh tuyên truyn, 
phô biên rOng rAi, tao  sir dông thun, dOng hrc và khI the trong can bO, dãng 
viên cüa h thng chinh trj vá than dan, n 1ic, chung si.rc cüng cp üy, chInh 
quyn thirc hin hiu qua Chuang trmnh hành dng thirc hin Nghj quyt XIX 
Dáng bO tinh, Nghj quyt XX Dai hOi Dãng bO thãnh pM và K hoach hành 
dng länh dao  thirc hin thim vi chInh trj nam 2023 cüa Thành üy. 

chI Thành üy vien, tnthng cac phông, ban, Ca quan, dan vj, 
Mat trn To quoc, doan the thanh pho, bi thu cac chi, dang bQ trrc thuQc trrc 
tiêp chi dao,  chju trách nhiçm trwó'c Thành üy ye tiên dO két qua th%rc hin 
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cac miic tiêu, nhim vi &rgc gao di vài linh c, dja phucing mInh phii 
trach theo Ke hoch hanh d9ng nay. 

6. VAn phàng Thãnh üy giiip Thtring trrc Thãnh üy theo dOi, nm bt 
tinh hInh thirc hin và tng hçip báo cáo h&ng tháng va djnh kS'  theo quy dinh 
vcn Thtwng trrc, Ban Thixcmg vi, Ban Chap hanh Dang b9 thanh pho./. 

Nai nhn:  
- Thtthng trirc Tinh üy (d b/c), 
- Van phông Tinh üy (dê b/c), 
- Các dông chi Uy viên BCH Dâng b TP, 
- Các phông, ban, ca quan, dan vj, MITQ, doàn 
the thãnh phô, TTCT thành pM, 
- Các chi, dãng bO trirc thuc Thãnhüy, 
- Unh do, chuyén viên Van phong Thãnh üy, 
Van phông HDND — UBND TP, 
- Lixu VT/TU. 



c 01: CAC CHI TIEU CHU YEU NAM 2023 

ành d3ng sá,4'- KH/TU ngày ,42/12/2022  cza Thành zy) 

STT CHI TIEU 

JYI 

fli tInh 

Näm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chiu trách 
nhim tryc tiép 

Lnh do c 
quan phi hQ'p 

Länh dao co' 
quan chu trách 
nhim thu thp, 
tng hçrp báo cáo 

Lânh dao 
thành ph6ph 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phãn dãu 
cilia thành 

pho 

i cAc CIII TIEU KINH TE 

Tiing giá trl san xut trên da bàn (giá 
so sánh) 

T ding 18.000 

Dng chI 
Truâng phOng 

Kinh t 

Dng chI Trtrâng 
phông Tài chInh - 

K hoich 

Dng chI Chi ciic 
trtthng Chi ciic 

th&g kê 

Dông chI Phüng 
Tin Thanh - 
Phó chü tch 
UBND thành 

ph 

Ci cu kinh t 

Thuo'ng mai - dich vy 51,9 

Cong nghiep-xáy thing % 46,0 

Nong lam nghip, tIny san 2,1 

2 
Tong mu'c ban le hang hóa và doanh 
thu tiêu dàng 

T' dng 18.000 
Dng chi 

TruOng phông 
Kinh t 

Dng chI BI thu, 
Chü tch UBND 
các xà, phuing 

Dông chI Chi ciic 
trng Chi ciic 

th6ng kê 

Dng chi PhUng 
Tién Thanh - 
PhO chü tich 
UBND thành 

pho 

Phi.ràng Yen Thjnh T' ding 1.450 

fMng chI Bi thu, 
Chñ tjch các xã, 

phng 

Bong chI Truâng 
phông Kinh t 

Phtr?ingYënNinh Tdng 2.550 

Phtrng Minh Tan T dng 2.400 

Phi.rông Nguyn Thai Hçc T dng 3.000 

Phtràng Dng Tam T' dng 2.500 

Phumg Nguyn PhUc T' dng 367 

Phuäng Hng Ha T' dng 2.860 

Phumg Hqp Minh T ding 1.840 

Phumg Nam CLring T d&ng 40 

Xã Minh Báo T dng 35 

1 



SIT CIII TIEU Don v  tinh 

Nàm 2023 

Lãnh do co 
quan chlu trãch 
nhiêm trtrc tip 

Länh dao co 
quan phi hçp 

Lânh dao co 
quan chIn trách 
nhiêm thu thp, 
tng hçrp báo cáo 

Länh do 
thInh ph phu 

trách 

Chi tiêu tlnh 
giao theo 
CTHD s6 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

fl0 

XaTuyLc T'dng 38 

Dng chI Bi thu, 
Chü tjch các xa, 

phuing 

Dông chi Twang 
phông Kinh t 

Dng chI Chi cuc 
tw&ng Chi cic 

thong kê 

Dông chi Phüng 
Tin Thanh - 
Phó chü tjch 
UBND thành 

ph 

XA Tan Thjnh T' dng 

Xa Au Lâu T' dng 720 

Xä Giâi Phiên T ding 85 

Xã Van Phü T dng 80 

GTSX cong nghip trên dia bàn 
(SS2O1O) 

T' dng 4.500 4.800 
Dng chI 

Twông phong 
Kinh t 

Dng chi Bi thu, 
Chñ tjch UBND 
cac xã, phumg 

Dng chi Chi C11C 

tru&ng Chi ciic 
thong ké 

Dng chI Phüng 
Tin Thanh - 
PhO chü tjch 
UBND thành 

ph 

PhuOng Yen Thjnh T' dng 90 

Dng chI BI 
thu, Chü tjch các 

XA, phuang 

Dông chI Trueing 
phông Kinh té 

Phithng Yen Ninh T'dng 520 

PhuangMinhTân T'dng 550 

Phuàng Nguyn Thai Hc T' dng 200 

PhuingDngTâm T'dng 83 

Phuôrng Nguyn Phüc T5' dng 509 

Phuing Hng Ha T' d6ng 78 

Phtrâng Hcip Minh T dng 40 

Phuô'ng Nam Cuing T dng 70 

XA Minh Báo T' dng 30 

XaTuyLOc T'dng 45 

XàTânThlnh T'dng 35 

XAAuLâu T'dng 600 

XãGiâiPhién T'dng 55 

Xà Van Phü T' dng 1.895 

2 



STF CIII TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

Länhdaoco 
quan ch!u trách 
nhim trLrc tip 

Lãnh dao co' 
quan phoi ho'p 

Länh dao c0 

quan chu trách 
nhim thu thp, 

hçrp báo cáo 

Länhdao 
thành ph phu 

trách 

Chitiêutinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh uy 

Chi tiêU 
phn dãu 
cüa thành 

JflO 

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

T dng 560 
Dngchi 

Truóng phOng 
Kinh t 

DngchI BIthu, 
Chü tjch UBND 
cac xa, phu&ng 

Dng chi Chi ciic 
trLrTng Chi C1C 

thông kê 

DngchiPhüng 
Tin Thanh 
Phó chü tich 
UBND thành 

pho 

Phung Yen Thjnh T' dng 7 

Dông chi BI 
thu, Chü tjch các 

xã, phu?ing 

Dông chI Truâng 
phông Kinh th 

PhuângYênNinh T'dng 6 

PhurngMinhTân Tdng 6 

Phuâng Nguyn Thai H9c T' dng 4 

PhuingDngTâm Tding 10 

PhuängNguynPhüc T'dng 3 

Phung l-lng Ha T' dng 2 

Phuing Hqp Minh TS' dng 40 

Phumg Nam Cumg T' dng 25 

XMinhBáo Td6ng 83 

XA Tuy LQc T dng 102 

XA Tan Thnh T' dng 60 

Xa Au Lâu T' dng 92 

XA Giâi Phiên T' dng 35 

XãVanPhñ T'dng 85 

3 



SiT CHI TIEU Don vi tInh 

Nãm 2023 

Lãnh do co 
quan chlu trách 
nhiém trirc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Länh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
ting hQp báo cáo 

Lãnh dao 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTH+) sS 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêU 
phan thu 
cüa thành 

PRO 

5 Ting san Iu'ong cay hro'ng thic có ht 'Fan 3.3 10 3.3 10 
Dng chi 

Truâng phông 
Kinh th 

Dng chI RI thu, 
Chü tjch UBND 
các xA, phung 

Dông chi Chi qic 
trug Chi 

thn.g ké 

Dng chI Phcing 
Tin Thanh - 
Phó chU tjch 
UBND thành 

ph 

Phuing Yen Thjnh Tn 

Dông chI Bi 
thu, Chñ tjch cac 

xA, phuäng 

Dông chi Tru&ng 
phOng Kinh té 

Phithng Yen Ninh Tn 15,3 

Phumg Minh Tan TAn 

Phuo'ng Nguyn Thai Hpc TAn 

Phrng Dông Tam TAn 

Phung Nguyn Phüc TAn 

Phumg Hong Ha TAn 

Phung Hçip Minh TAn 454,4 

Phu&ng Nam Curng TAn 2,0 

XA Minh Bão TAn 224,6 

XATuyLc TAn 615,9 

XA Tan Thjnh TAn 348,2 

Xa Au Lâu TAn 726,5 

Xa Giâi Phién TAn 312,0 

XAVãnPhü TAn 611,1 

4 



SIT CIII TIEU Do'n vi tinh 

Näm 2023 

LAnh do co' 
quan chu trách 
nhim trurc tip 

Lãnh do co' 
quan phi hqp 

Lãnh dao co 
quan chlu trách 
nhim thu thp, 
ting hqp báo cáo 

Lãnh dao 
thành ph6 phi 

träch 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phan dau 
ella thành 

pho 

6 Tlng dan gia sllc chInh Con 31.250 31.250 
Dng chI 

Truâng phông 
Kinh t 

Dng chI Bi thu, 
Chü t!ch  UBND 
các xA, phthng 

Dng chi Chi cc 
trixông Chi cic 

th6ng kê 

Dng chI Phüng 
Tin Thanh - 
Phó chll tjch 
UBND thành 

phô 

Phuing Yen Thjnh Con 650 

Dông chi Bi 
thu, Chll tch các 

xa, phuong 

Dông chI Trithng 
phông Kinh t 

Phuâng Yen Ninh Con 650 

PlnthngMinhTân Con 500 

Phräng Nguyn Thai 14cc Con 250 

PIuring Dng Tam Con 300 

Phuing Nguyn PhUc Con 100 

Phung Hng Ha Con 50 

Phuing Hçip Minh Con 2.288 

Phi.thngNamCung Con 1.619 

Xã Minh Bão Con 6.024 

XãTuyLc Con 4.914 

XA Tan Thjnh Con 4.820 

Xa Au Lâu Con 5.025 

Xa Giii Phiên Con 870 

XVänPhll Con 3.190 

5 



STT CHf TIEU Don vj tInh 

Näm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chiu trách 
nhim triyc tip 

Lãnh do co' 
quan phi h'p 

LAnh do co 
quan chlu trách 
nhim thu thp, 
ting hcrp báo cáo 

Lanh dao 
thành ph phu 

träch 

Chi tiêu tlnh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

7 San hrç'ng thit hoi xut chung cac Ioai Tn 9.300 9.300 
Dng chI 

Trtrâng phông 
Kinh t 

Dng chi BI thu, 
Chü tjch UBND 
các x, phuing 

Dông chI Chi ciic 
tru?mg Chi ciic 

thng kê 

Dng chI Phüng 
Tin Thanh - 
Phó chü tch 
UBND thành 

pho 

PhuängYênThjnh Tn 163 

Dôngchi BI 
thtr, Chü tich  các 

xA, phung 

Dông chI Trtrâng 
phông Kinh t 

PhuängYênNinh Tn 193 

PhixângMinhTân Tan 106 

Phuâng Nguyn Thai Hçc Tn 78 

Phu&ng Dng Tam TAn 95 

Phuing Nguyn Phüc TAn 60 

Phuing Hong Ha TAn 30 

Phuâng Hqp Minh TAn 837 

Phuàng Nam Cuiing TAn 909 

XA Minh Báo TAn 1.280 

XaTuyLc TAn 1.243 

XAlânThjnh TAn 1.148 

XAAuLâu TAn 1.527 

Xä Giâi Phin TAn 498 

XãVänPhi TAn 1.133 

6 



STT CHI TIEU Don vi tinh 

Nàm 2023 

Lãnh (tao co 
quan chlu trách 
uhim tru'c tip 

Lãnh (lao co 
quan phoi hop 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 

hç'p báo cáo 

Lãnh (tao 
thành ph phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
phn d 
cüa thành 

pho 

8 
Giá tn san phâm thu hooch trên iha 
tlât trng tr9t và nuôi trông thüy san 

Tr.dông 150 
DongchI 

Truông phàng 
Kinh t 

DngchI BIthu, 
Chü tich  UBND 
cac xa, phung 

Dng chI Chi ciic 
tri.thng Chi cic 

thong ké 

Dng chI PhUng 
Tin Thanh - 
Phóchütch 
UBND thành 

phô 

Phuâng Yen Thjnh Tr.dng 89 

Dôngchi BI 
thu, Chü tich CC 

xa, phtr?ng 

Dông chI Tru&ng 
phông Kinh th 

PhtringYénNinh Tr.dông 102 

Phi.thng Minh Tan Tr.dng 92 

Phu?rng Nguyn Thai Hçc Tr.dng 85 

Phu?ingDngTâm Tr.dông 88 

Phuing Nguyn Phüc Tr.dông 88 

Phtrrng Hng Ha Tr.dng 70 

Phuing Hp Minh Tr.dng 135 

Phuing Nam Cuing Tr.dng 130 

XA Minh Báo Tr.dng 190 

XäTuyLc Tr.dng 196 

Xä Tan Thjnh Tr.dng 140 

Xa Au Lâu Tr.dng 185 

Xã GiOi Phiên Tr.thng 118 

Xã Van Phü T.dng 122 

7 



SiT CIII TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Länh do co' 
quan chju trách 
nhim tric tip 

Lãnh do co 
quan phi hçp 

LAnh dao co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
ting hçrp báo 

Lành dao 
thành p phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thãnh 

pho 

9 Trông rü'ng mó'i Ha 200 200 
Dong chi 

Truông phong 
Kinh th 

Dng chi Hat 
truâng Hat  kim 
lam thành ph; BI 

thi.r, Chü tjch 
UBND cac xA, 

phurng 

DôngchITri.râng 
phàng Kinh te 

DôngchiPhüng 
Tin Thanh - 
Phó chü tjch 
UBND thânh 

phô 

PhuOng Yen Thlnh Ha 3 

Dông chi Bi 
thu, Chü tich  các  

xA, phuing 

Dng chi Trithng 
phông Kinh t; 

Hat  trithng Hat 
kim lam thành 

phô 

PhurngYênNinh Ha 2 

Phuing Minh Tan Ha 2 

PhingDngTâm Ha 2 

Phuing Hçip Minh Ha 38 

Phuâng Nam Cung Ha 3 

XA Minh Bão Ha 40 

XATânThjnh Ha 38 

xa Au Lâu Ha 40 

XA Giâi Phiên Ha 12 

XA VAn Phü Ha 20 

10 Duy tn xã dat chun nông thôn mói XA 6 6 
Dng chI 

Truâng phOng 
Kinh t 

Dng chI Bi thu 
Dáng üy, Chii tch 

UBND các , 

Dng chi Trtthng 
phông Kinh th 

8 



SIT CHI TIEU Don vi tInh 

Nãm 2023 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim triyc tip 

Lãnh (tao co 
quan phM hqp 

LAnh dao co 
quan chlu träch 
nhim thu thp, 
tng hqp báo 

Lãnh dao 
thành ph phi.i 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh uy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

Xãy dçing thôn dt thôn nông thôn mói 
kiêu mâu 

Thôn 4 
Dng chi 

Tru,ng phông 
Kinh té 

Dng chI BI this 
Dãng üy, Chü tich 

UBND các xã 

Dng chi Tnrâng 
phang Kinh te Dng chi Phüng 

Tién Thanh - 
Phó thu tich 
UBND thành 

pho 
12 Giã tr!  hang hóa xut khu trên d!a  bàn Triu USD 130,0 130,0 

Dông chI 
Trirâng phOng 

Kinh t 

Dng chi Chi cuc 
truông Chi cvc 

Th6ng kê 

13 T6ng v6n du tir phát trin trên (tja bàn T (tong 7.500 

DngchI 
Truâng phông 
Tài chinh - Kê 

hoach 

Dông chI Truâng 
phông phOng 
Quãn I do thj 

Dong chi Chi cic 
truông Chi cxc 

th6ng kê 

Dong chI Chü 
tjch UBND 
thành ph6 

14 Thu ngân sách T' (tong 900,0 900 
Dng chI Chi 

ciic truâng Chi 
ciic Thu6 

Truâng phông Tài 
chInh - K hoach; 
Giám d6c Trung 

tam Phát trin qu 
dat; Truâng phOng 

Tài nguyen và 
Môi truâng; 

Trtning phOng 
QLDT; BI this, 
Chü tich các xã, 

phumg 

Die Chi ciic 
trumg Chi ciic 

thu 

Die Chü tjch 
UBND thãnh 

ph6 

9 



SIT CHI TIEU Don vi tInh 

Nm 2023 

Lãnh dao Co. 

quan chiu trách 
nhim tryc tip 

Lãnh do co' 
quan phi hçrp 

Länh dao Co. 

quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hqp báo 

LAnh do 
thãnh ph phy 

trách 

Chi tiêu tlnh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cUa Tinh u 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

15 
s doanh nghip thành Ip mOi trong 
nãm 

Doanh 
nghip 

120 120 

Dng chI 
Trueing phông 
Tài chmnh - Kê 

hoach 

Dng chi Chi ciic 
tru&ng Chi ctxc 

thu; Die BI thu, 
chCi tich UBND 

xA, phuing 

Dng chI Trueing 
phOng Tài chinh - 

K hoach 

Dng chi PhUng 
Tin Thanh - 
Phó chü tich 
UBND thành 

ph 

Phuâng Yen Thjnh DN 9 

Dng chi BI thu; 
Chü tjch cac xA, 

phuang 

Dng chI Trung 
phông Tài chInh - 
K hoch; Chi eye 

tru&ng Chi citc 
thu 

Dng chI Bi thu; 
Chü tjch các xà, 

phuôiig 

Phuang Yen Ninh DN 16 

PhuângMinhTân DN 16 

Phtr?ing Nguyn Thai Hçc DN 22 

Phng Dng Tam DN 22 

Phuing Nguyn Phüc DN 6 

Phuing Hang Ha DN 6 

Phuing Hçrp Minh DN 7 

Phtthng Nam Cuông DN 

XA Minh Bão DN 0 

XATuyLc DN 0 

XA Tan Thjnh DN 5 

XAAuLâu DN 6 

Xâ Giâi Phiên DN 0 

XA Van Phil DN 5 

10 



STT CHi TIEU Don vi tinh 

Nám 2023 

Lãnh (tao co 
quan chlu trách 
nhim triyc tip 

Lãnh (to co 
quan phi hqp 

Länh dao co 
quan chiu trách 
nhiêm thu thp, 
tong h9p báo cáo 

Lãnh (tao 
thành phphn 

trách 

Chi tiéu tinh 
giao theo 
CTHD SO 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

16 S hçrp tác xa thãnh Ip mói trong nãm HTX 8 8 

DngchI 
Trumg phOng 
Tài chinh - Kê 

hoach 

Dông chi Bi thir; 
Chü tich UBND 
các xA, phiring 

Dông chi Trtrâng 
phông Tài chInh - 

Ké hoch 

Dng chI Phüng 
Tiên Thanh - 
Phó chü tjch 
IJBND thành 

ph 

Phurng Yen Thjnh HTX I 

Dng chi Bi thu; 
Chci tch UBND 
cac xa, phithng 

Dng chi Trtrâng 
phông Tài chinh - 

K hoch 

Dng chI BI thir; 
ChC, tjch UBND 
các xA, phi.rong 

Phuâng Nam Cumg HTX I 

Xä Minh Báo HTX 1 

Xã Tuy Lâc HTX 1 

XA Tan Thlnh HTX 1 

Xa Au Lâu HTX 1 

XA Giâi Phién HTX 1 

XA Van Phü HTX 1 

17 S t hçp tác thành lap mri trong nám THT 35 

DngchI 
Truong phOng 
Tài chinh - Kê 

hoch 

Dông chi Bi thu; 
Chü tich UBND 
các xA, phurng 

Bong chI Trithng 
phOng Tài chInh - 

Kê ho?ch 
Dng chI Phüng 

Tin Thanh - 
Phó chü tjch 
UBND thành 

phô 

Phithng Yen Thjnh THT 2 

Bong chi Bi thi.r; 
Chü tjch cac xâ, 

phumg 

Dng chi Tnràng 
phOng Tài chinh - 

K hoach 

Dng chI Bi thix; 
Chü tjch các xã, 

phung 

Phiring Yen Ninh THT 2 

Phuong Minh Tan THT 2 

Phuing Nguyn Thai HçC THT 2 

Phiimg Ding Tam THT 2 

Phumg Nguyn Phüc THT 2 

11 



STT Doii vi tInh 

Nám 2023 

LAnh dao Co. 

quan chu trách 
nhim true tip 

LAnh (lao co' 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hqp báo cáo 

Lãnh dao 
thành phphy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
ella Tinh lly 

Ch tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

CHI TIEU 

Phi.thng Hng Ha THT 2 

Bong chI BI thu; 
ChCi tjch các xA, 

phuing 

Dng chI Truàng 
phong Tài chinh - 

K hoch 

Dng chI BI thu; 
Chll tjch các xA, 

phirong 

Dng chi Phüng 
lien Thanh - 
PhO chit tich 
UBND thành 

ph6 

Phing Hçip Minh THT 2 

Phu&ngNamCing THT 3 

XA Minh Báo THT 3 

XA Tuy Lôc THT 3 

XA Tan Thjnh THT 2 

Xa Au Lâu THT 2 

XA Giâi Phiên THT 4 

XA Van Phü THT 2 

18 Tc d tang nAng sut lao dng xã hi 8,1 

Dng chi 
Truâng phOng 
Tài chInh - K 

hoach 

Dng chi Tnxthig 
phOng Kinh t, 

Lao dng, thucing 
binh và xä hôi 

Dng chi Chi cic 
truing Chi ciic 

thng ké 

Dng chI ChU 
tjch UBND 
thành ph6 

19 Thu nhãp bInh quân du nguO'i Triu dng 90 

Dng chI 
Tru&ng phong 
Tài chInh - Kê 

hoach 

Dng chI tnrclng 
các phOng, ban, 
d V BI thu, 

Chll tich UBND 
xA, pht.rng 

12 



STT CII! TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhim tric tip 

Lãnh dao Co. 

quan phi ho'p 

Lãnh dao co 
- 

quan chju trách 
nhim thu thp, 
tong hçrp báo cáo 

LAnh dao 
thành phph 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 
35/CTr-TU 
cüa Tinh uy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

II CAC CII! TIEU PHAT TRIEN DO THI 

20 T I do thj hóa 79,5 
Dng chi 

Trtxàng phông 
Quán I do thj 

Dong chI Trtrng 
phông Y t 

Dng chf Trthng 
phông Quân l 

do thj 

Dng chi Chü 
tich UBND 
thành ph 

21 
Dt cay xanh cong cong khu vrc ni 
thành 

m2/ngwO'i 8,20 
Dng chI 

TnrOng phong 
Quán I dO thi 

Dng chI Truâng 
phông Tài chinh - 

K hoch, Tài 
nguyen môi 

trung, Ban Quán 
t thr an du Ut 

xay drng; BI thu, 
Chü tjch UBND 

xã, phtthng 

Dng chi Tru&ng 
phOng Quán i' 

do thi 

Dông chI Trân 
Vit Dung - Phó 
Chü tich UBND 

thành ph6 

22 Trông cay xanh do thj Cay 10.000 
Die Trueing 

phông Quãn l 
dOthi 

Die Truâng 
phông Quán 1 

dôthj 

DIe Phñng Tin 
Thanh - Phó 

Chü tich UBND 
thành ph 

Phuông Yen Thjnh Cay 300 

Dng chI Bi thu; 
Chü tch các xA, 

phutng 

Dng chI TruOng 
phông Tài chmnh - 

K hoch 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch các xã, 

phithng 

Phuing Yen Ninh Cay 300 

Phuing Minh Tan Cay 300 

Phuäng Nguyn Thai Hçc Cay 200 

Phuâng Dng Tam Cay 400 

Phthng Nguyn Phüc Cay 300 

PhuingHngHà Cay 100 

Phutng Hçip Minh Cay 400 

PhuO'ng Nam Cuong Cay 600 

13 



SIT CIII TIEU Don v tInh 

Näm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chiu trách 
nhiêm trtrc tip 

Länh dao co 
quan phi hqp 

Lãnh do co 
quan chlu trách 
nhiêm thu thp, 
tng hçrp báo 

Lãnh do 
thành ph phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

135/CTr-TU 
cUa Tinh u 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

Xã Minh Bão Cay 1.000 

Dng chi BI tim; 
Chü tjch các xA, 

phung 

Dng chI Trining 
phông Tài chinh - 

K hoach 

Dng chI Bi tim; 
Chü tich các xã, 

phtng 

D/c Phüng Tin 
Thanh - PhO 

Chü tjch UBND 
thành ph 

XATuyLc Cay 1.000 

Xä Tan Thjnh Cay 1.600 

Xã Au Lâu Cay 1.300 

XA Giâi Phiên Cay 1.000 

Xã Van Phá Cay 1.200 

23 S phrông dt chun do thj van minh Phirrng 9 
Dông chi 

Trtthng phOng 
Van hóa - Thông 

tin 

Dng chI BI thu, 
Chü tich UBND 
các xã, phuing Dng chI Truâng 

phông Van hóa - 
Thông tin 

Ding chI Phó 
Chü tjch UBND 

thãnh ph phii 
trách van hóa - 

xA hôi 
24 

Ty Ic  tuyen pho van minh do thi tInh 
Z L trên tong so trijc phii chInh 

% 71,0 
Dng chi BI thu, 
Chü tjch UBND 

xA, phuing 

25 
T I khu nhà &, ngO xOm dirçc chiu 
sang 

% 82 
Dng chi 

Truàng phông 
Quán I' do thj 

Dng chI tnrâng 
phông Tài chinh - 

K hoach,  Ban 
Quãn I dr an du 

tu xay dirng, 
UBND xA, phtthng 

Dông chI Truâng 
phông Quân 1' 

do thj 

Dng chI PhUng 
Tin Thanh - 
Phó Chü tch 
UBND thành 

ph6 

14 



SIT CIII TIEU Don v tinh 

Nám 2023 

Lnh dao co 
quan chu trách 
nhim truj'c tiêp 

Lãnh do co 
quan phM hçrp 

Lãnh dao co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
tng hqp báo cáo 

Lãnh dao 
thành phE phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s6 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
phan dau 
cfla thành 

pho 

26 

Mi xA phu'ô'ng xây dng ti thiu 01 
cong trinh ph*ic vv cong dng (khu vui 
cho'i, giãi trI, th dc th thao...) có ting 
mirc du tir di vOn phirông tôi thiu 
500 triu &ng/công trinh, xã ti thiu 
300 triu d6ng/công trInh, trong dO vn 
xA hi hóa tir 30% trOn len. 

Cong trInh 15 

Dông chI BI thu 
Bang üy, Chi 

tich UBND cac 

Dng chI Tnring 
phông Tài chinh - 
K hoch; Quan l 
do thi Tài nguyen 

va MOi trumg, 
Trung tAm phát 

trin qu dAt 

Dng chI Bi thu 
Bang Cy, Chü 

tch UBND các xã 

D6ng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

27 

Mi xa 1p dt mOi t& thiu 10 bô 
camera an ninh tuyn dir&ng thôn; mi 
phu*ng Ip dt mo'i ti thiêu 15 bô 
camera an ninh trên các tuyn drông t 
dAn pho tir nguon xã hôi hOa, co ket no' 
vOi h th6ng theo döi cüa cong an XL 
phirô'ng 

BO 195 

DôngchIBithu 
BAng üy, ChC 

tjch UBND các 
xa 

Bong chi TruOnng 
Cong an thành ph 

Bong chi Bi thu 
BAng üy, Chü 

tjch UBND cAc x 

BOng chI Chü 
tjch UBND 
thành ph 

28 

T Iê trin khai djch vu truc tuyn mire 
d3 

% 80 
DngchIChánh 

Van phOng 
HBND&UBND 

Iruong cAc 
phông, ban, dcm vi 
thAnh ph, UBDN 

Xa, phuO'ng 

Bong chI Chánh 
Van phOng 

HDND&UBND 

Dng chi Phüng 
Tin Thanh - 
PhO Chü tjch 
UBND thAnh 

phó 
T5 I trin khai djch vu tryc tuyen mire 
d 4 

/0 65 

15 



STT CHI TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

Länh do co' 
quan chu trách 
nhiêm trirc tip 

LAnh do co' 
quan phi h9p 

Lãnh do co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
tng hqp bão 

LAnh dao 
thành ph6 phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tlnh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

L pho 

iii cAc CHI TIEU XA HOI 

29 

Tui thQ trung bmnh ,- 
IUOI 743 Dng chI Chánh 

Van phông 
HDND&UBND 

Dng chi Giám 
dc Trung tam 

t 

Dng chi Chánh 
Van phông 

HDND&UBND 
Dng chi Phó 

Chü tich  UBND 
thành ph phi 
trách van hóa - 

xA hôi 

S6 näm s6ng khôe Näm 68 

30 Chi st hanh phüc % 76,0 

Dng chi 
Trtrâng phông 

Van hOa - Thông 
tin 

Thu trung cac 
phông ban, don vj; 

BI thu, Chü tjch 
UBND xA, phuing 

Dông chI Chi ciic 
tri.r&ng Chi ciic 

Thng kê 

31 
o triro'ng mam non, pull thông cong s A 

Ip 4t chun quc gia 
Trirong 40 40 Dng chI 

Truang phông 
Giáo due và dào 

to 

Dng chI Truing 
phang Tài chinh - 

K hoach, Ban 
Quán I dLr an du 

tu xây dimg, 
UBND xä, phumg 

Dông chi Twang 
phông Giáo diic 

và dào tao 
Dng chI Phó 

Chü tjch UBND 
thành phô phi 
trách van hóa - 

xA hOi 
TS' 1 tru1ng mm non và ph6 thông dt 
cnuan quoc gia 

80 80 

32 
Xay drng tru*ng hçc dt tiêu chi triro'ng 
hyc hnh phüc Tru'o'ng 13 

Dllngchi 
Truâng phông 

Giáo due và dào 
to 

Dong chi Bi thu; 
Chu tich UBND 

xA, phuang 

Dông chI Truimg 
phOng Giáo diic 

và dào to 

16 



STT Cli TIEU Don vj tInh 

Näm 2023 

Lãnh dao co 
quan chin trách 
nhim trtrc tip 

Lãnh dao co 
quan phi hçp 

Lnh dao co 
quan chlu trãch 
nhim thu thp, 
tong hqp bão cáo 

Lnh dao 
thành ph phu 

trách 

Chi tiêu tlnh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

33 Giái quyt vic lam và in djnh vic lam Lao dng 3.400 3.400 

B/c Twang 
phông Lao dông, 
thuong binh Va 

xAhôi 

B/c Chi cue 
truâng Chi cxc 

Thng ké; B/c Bi 
thu, Chii tjch 

UBND xA, phix?ing 

B/c Tru&ng 
phông Lao dng, 
thi.rng binh và 

xhôi Dng chI Phó 
Chü tich UBND 

thành ph phi 
trách vAn hóa - 

xA hi 

Phuang Yen Thjnh Lao dng 213 

B/c Bi thu; ChCi 
tch các xA, 

phuang 

B/c Tnrâng phOng 
Lao dng Thucing 

binh và xA hOi 

B/c BI thu; Chü 
tjch các xA, 

phuing 

Phuong Yen Ninh Lao dong 214 

Phtrrng Minh Tan Lao dng 213 

Phuang Nguyn Thai Hçc Lao dng 215 

PhuangBngTâm Lao dng 215 

Phtthng Nguyn Phüc Lao dng 228 

B/c BI thu; Chci 
tjch UBND các 

xA, phuing 

B/c Tm&ng phông 
Lao dng Thuong 

binh và xA hi 

B/c BI thir; Chü 
tjch UBND các 

xA, phurng 

Dng chI Phô 
Chñ tjch UBND 

thãnh ph phii 
trách vAn hOa - 

xA hOi 

PhuangHngHa Lao dng 213 

PhuangHçipMinh Lao dng 215 

Phuang Nam Ctring Lao dng 208 

XA Minh Bão Lao dng 213 

XA Tuy LOc Lao dng 213 

XA Tan Thjnh Lao dng 227 

XA Au Lâu Lao dng 221 

X Giài Phiên Lao dtng 300 

XA VAn Phi Lao dng 292 

17 



SIT CIII TIEU Don vj tInh 

Näm 2023 

Länh dao cy 
quan chlu trách 
nhim tryc tip 

Länh do co 
quan ph6i hçrp 

LAnh do co 
quan chju trách 
nhiêm thu thp, 
ting hqp báo cáo 

Länh dao 
thành p phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cUa Tinli ày 

Chi tiêu 
phan thu 
cüa thành 

jflO 

Dao to lao dng va chuyn dich co cu 
lao dng 

34.1 T I lao dng qua dào to % 85,3 85,3 

Die Tnthng 
phong Lao dng, 
thucing binh vá 

xã hOi 

D/c Chi cue 
trumg Chi eye 

Thng kê 

Die Truthig 
phong Lao dng, 
thwmg binh va 

xa hi 

Dông chi Phó 
Chü tich UBND 
thành phô phy 
trách van hóa - 

Xä hi 

Phu&ng Yen Thjnh % 84,7 D/e BI thu; Chñ 
tjch các xã, 

phung 

D/e Truôiig phOng 
Lao dng Thucing 

binh và xa hi 

Die Bi thu; Chñ 
tjch cac xä, 

phu?ng 
Phuing Yen Ninh % 85,0 

PhungMinhTân % 84,8 

Phu&ng Nguyn Thai H9c % 85,5 

Die 81 thu; Chü 
tjch cac xA, 

phtring 

D/e Tru&ng phông 
Lao dng Thwng 

binh và xA hOi 

D/e BI thu; Chü 
tjch các xã, 

phumg 

Dng chI Phó 
ChU tjch UBND 

thành ph phti 
trách van hOa - 

xA hi 

Phu&ngDngTâm % 85,9 

Phuting Nguyn Phüc % 85,0 

Phumg Hong Ha % 84,7 

PhuOng Hçip Minh % 84,5 

Phuâng Nam Cuing % 84,7 

XA Minh Báo % 84,7 

Xâ Tuy Lc % 84,5 

Xa Tan Thjnh % 84,7 

Xa Au Lâu % 84,0 

XA Giài Phiên % 85,7 

XA Van Phü % 86,5 

18 



SIT CIII TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Länh dao co 
quan chlu trách 
nhiêm trirc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co 
quan chu trách 
nhim thu thp, 
tong hqp báo cáo 

Lanh dao 
thành ph phu 

trach 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTH+) s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phn du 
cüa thãnh 

pho 

34.2 
T le lao dng qua dào to tr 3 tháng 
tr& len cO van bang chñng chi 

66 66 

Die Trinrng 
phOng Lao dng, 
thucmg binh và 

xãhôi 

Die Chi cue 
truâng Chi 

Thng ké 

D/c Tnràng 
phàng Lao dng, 
thung binh và 

xAhi 

Dông chi Phó 
Chü tjch UBND 
thành ph phu 
trách vAn hóa - 

xA hOi 

PhLthngYénThnh % 65,8 

Die Bi thu; Chü 
tich cac xa, 

phuàng 

Die Truâng phông 
Lao dng Thucmg 

binh vã xA hQi 

D/e BI thu; Chü 
tjch các xA, 

phuông 

Phi.thngYênNinh % 65,7 

PhrängMinhTân % 65,9 

Phuing Nguyn Thai Hoc % 66,0 

PhuingDngTâm % 65,4 

Phu&ng Nguyn Phüc % 65,0 

Phuing Hng Ha % 64,8 

Phuing Hop Minh % 67,0 

Phi.thng Nam Cuing % 65,0 

XA Minh Bão % 65,4 

XATuyLc % 65,4 

XA Tan Thjnh % 64,4 

XAAuLâu % 65,8 

XA Giài Phiên % 67,8 

XA VAn Phü % 70,2 
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STf CHI TIEU Don vi tInh 

Nãm 2023 

Lãnh dao co 
quan chu trách 
nhim trtrc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh do co 
quan ch1u trách 
nhiêm thu thp, 
tng hqp báo cáo 

Länh do 
thãnh ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cOa Tinh 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

35 
T) l lao dng lam vic trong khu virc 
nông nghip trong tang lao dng lam 
vic cüa nn kinh t 

% 3,8 0/c Truâng 
phông Lao dQng, 
thuong binh và 

xâ hi 

0/c Chi ciic 
trr1ng Chi cuc 

Thng ké; UBND 
x, phuing 

Die Truing 
phong Lao dông, 
thuong binh va 

xA hOi 

Dng chi Phó 
Chñ tjch UBND 

thành ph phi 
trách van hóa - 

xä hi 

36 
Lao dng chuyn tLr nông nghip sang 
phi nong nghiêp 

Ngi 325 

PhthngYênThjnh Ngtthi 10 

0/c BI thu; ChU 
tch các xA, 

phuäng 

0/c Trtnng phông 
Lao dOng Thuong 

binh và xã hi 

0/c BI thu; Chñ 
tjch cãc xä, 

phung 

Phuâng Yen Ninh Nguôi 10 

Phuing Minh Tan Ngtthi 9 

Phtrng Nguyn Thai Hçc Ngui 0 

Phuing Dng Tam Ngi.roi 0 

Phu&ng Nguyn Phüc Ngr?ii 

Phtthng Hang Ha Ngu?ii 0 

Phuing Hçip Minh Ngtthi 33 

Phi.thng Nam Cix&ng Ngui 32 

Xä Minh Báo Ngii 25 

XA Tuy Lc NgLr1i 32 

XA Tan Thjnh Ngtri 25 

Xa Au Lâu Ngui 31 

XA Giói Phién Nguii 42 

Xã Van Phü NgtnM 67 
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STT CIII TIEU Don vi tInh 

Nàm 2023 

Lãnh do co' 
quan chIn trách 
nhim trurc tip 

Lãrih do c0 
quan phi hqp 

Lãnh dao c0 

quan chlu trách 
nhim thu thp, 
tng h9'p bão 

Lãnh (tao 
thãnh ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh uy 

Chi tiêu 
phn 
cüa thãnh 

A pho 

37 Mirc giám t I ho nghèo 0,23 0,25 

D/c Trixâng 
phOng Lao dng, 
thuing binh va 

xã hi 

Die Chi cue 
truàng Chi cuc 

Th6ng ké 

Die Tnrâng 
phOng Lao dng, 
thrning binh va 

xA hi 

Ding chI Phó 
ChCi tich UBND 

thãnh ph phi 
trách van hOa - 

xã hOi 

Phumg Yen Thlnh % 0,35 

Die Bi thu; Chü 

tich các XL 
phtrrng 

D/e Truâng phong 
Lao dng Thirong 

binh va xà hOi 

D/e BI thu; ChU 
tjch các x, 

phuàng 

PhuàngYênNinh % 0,19 

PhuingMinhTân 0,15 

Phiring Nguyn Thai Hoc % 0,32 

Phuing Dng Tam % 0,03 

Phx?cng Nguyn Phüc % 0,05 

Phuing Hng Ha % 0,04 

Phuing Hap Minh % 0,08 

Phithng Nam Cung % 0,71 

Xä Minh Bâo % 0,20 

XaTuyLc 0,68 

Xã Tan Thjnh 0,48 

Xa Au Lâu % 0,30 

XA Giài Phiên % 0,74 

XA Van Phü % 0,40 
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STT CHI TIEU Don v tInh 

Nãm 2023 

Lãnh do co 
quan chju träch 
nhim trrc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lânh dao co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
tng h'p báo 

Lãnh do 
thành ph6 phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Ch tiêu 

pui dau 
cüa thành 

pho 

38 
T' I tré em duói I tuôi thrqc tiêm chüng 
aay an các loal vc xin. 99,5 99,5 

Dng chI Chánh 
Van phông 

HDND&UBND 

Die Giám d6c 
TTYT; Die Bi this, 
Chü tjch UBND 
các xà, phuing 

Dông chI Chánh 
Van phông 

HDND&UBND 

Dng chI Phó 
Chi tjch UBND 

thành ph6 phi.i 
trách vAn hóa - 

a hi 

Ty I tré em dLró'i 5 tuii suy dinh dirô'ng 
(can nng theo tuoi) 

4,5 
Dng chi Chánh 

Van phong 
HDND&UBND 

Die Giám dc 
TTYT; B/c Bi this, 

Chü tjch UBND 
các xA, phuing 

Dông chI Chánh 
VAn phOng 

HDND&UBND 

Phumg Yen Thjnh % 4,3 

Die BI this; ChU 
tjch cac xA, 

phising 

D/c Chánh VAn 
phàng 

HDND&UBND; 
Die Giám d6c 

TFYT 

B/c Bi this; Chü 
tjch các xA, 

phuâng 

Phuang Yen Ninh % 4,3 

Phuông Minh Tan % 4,4 

Phumg Nguyn Thai Hçc % 4,8 

Phumg Dng Tam % 3,4 

Phuâng Nguyn Phüc % 4,8 

Phuong Hong Ha % 3,6 

Phumg Hcip Minh % 4,5 

Phu&ng Nam Cuing % 

XA Minh Bão % 5 

XA Tuy Lc % 4,8 

XA Tan Thjnh % 4,9 

XAAuLâu % 5,2 

XA Giâi Phien % 4,2 

XA VAn Phü % 5,3 
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STT CHI TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

Lãnh dao co 
quan chu trách 
nhim trirc tip 

Lãnh do co 
quan phi hqp 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hçrp báo 

LAnh dao 
thãnh ph ph 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
phn du 
ella thành 

phô 

40 
T' I tré em dtrói 5 tuM suy dinh dtrthig 

(chieu cao theo tuoi) 
8 

Dic Chánh Van 
phông 

HDND&UBND 

D/c Giám dc 
TTYT; Die Bi thr, 
Chc tich UBND 
cac xa, phuâng 

Dic Chánh VAn 
phông 

HDND&UBND 

Dng chI Phó 
Chci tjch UBND 

thAnh ph phi 
trách vAn hóa - 

XA hi 

Phu?ng Yen Thlnh % 6,4 

Die BI thtr; Chll 
tjch các xA, 

phi.thng 

D/e ChAnh VAn 
phàng 

HDND&UBND; 
Die Giám d6c 

TFYT 

D/e Bi thu; Chü 
tich cac xA, 

phithng 

Phtrmg Yen Ninh % 6,9 

Phiring Minh TAn % 5,2 

Phtxâng Nguyn ThAi H9c % 5,9 

Phumg Ding Tam % 5 

Phithng Nguyn PhCic % 8,8 

Phing Hng HA % 8 

Phithng Hçp Minh % 11 

Phumg Nam Cumg % 11,1 

XAMinhBAo % 12 

XATuyLc % 11,5 

XA Tan Thlnh % 11,3 

XAAuLâu % 9,1 

XA GiOi Phién % 11,5 

XAVAnPhü % 10,8 
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STT CIII TIEU Don vi tinh 

Nãm 2023 

Lãnh (lao co 
quan chin trách 
nhim tryc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçp 

LAnh dao co 
quan chlu trách 
nhim thu thp, 
tng hqp báo 

Lãnh do 
thành ph phçi 

trãch 

CM tiêu tinh 
giao theo 
CTHL) s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
. phan dau 

cüa thành 
pho 

41 T' I dan s tham gia bão him y t % 95 95 
Die Chánh Van 

phOng 
HDND&UBND 

Dng chI Giám 
d6c TTYT TP; Bi 

thu, ChCi tch 
UBND xã, phuOng 

B/c Chánh Van 
phông 

HDND&UBND 

Dng chi Phô 
ChÜ tich UBND 

thành ph6 ph 
trách van hóa - 

hi 

Phurng Yen Thjnh % 95,0 

Bong chI Bi thu; 
ChCi tjch UBND 

xã, phuäng 

Bng chI Chánh 
Van phOng 

HDND&UBND, 
Giám d6c ITYT 

TP 

Dng chI Bi thu; 
Chu tjch UBND 

xa, phumg 

Phumg Yen Ninh % 95,0 

Phuong Minh Tan 95,0 

Phurng Nguyn Thai H9c % 95,0 

Phuing Dng Tam % 95,0 

Phung Nguyn Phüc % 95,0 

Phithng Hng Ha % 95,0 

Phuing Hop Minh % 95,0 

Phuing Nam CuO'ng % 95,0 

Xã Minh Bào % 95,0 

XATuyLQc % 95,0 

XATânThjnh % 95,0 

Xà Au Lâu % 95,0 

Xã Giài Phien % 95,0 

Xà Van Phii % 95,0 

24 



STT CH TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

Lânh do c0 
quan chiu trách 
nhim tryc tip 

Lãnh do co. 
quan phi hçrp 

Länh dao c0 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tong hqp báo cáo 

LAnh dao 
thãnh ph phi.i 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

I 35/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thãnh 

pho 

42 Xã, phu*ng dt chun Quc gia v y t XA, phirôrng 15 15 
Dng chi Chánh 

Van phông 
HDND&UBND 

Dông chi Giám 
dc TTYT TP; Bi 

thu, Chü tch 
IJBND xã, phumg 

Dong chi Chánh 
Van phOng 

HDND&UBND 

Dong chI Phó 
ChC tich UBND 

thành ph phii 
trách van hóa - 

xAhôi 

43 T' I h gia dInh dat tiêu chun van hoá % 91,3 91,3 

Dng chI 
Trixâng phông 

Van hoa-Thông 
tin 

Dông chi Bi thu; 
Chü tich UBND 

xã, phung 

Dong chI Twang 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Phiring Yen Thjnh % 91,6 

Dng chi BI thu; 
ChC tjch UBND 

xA, phixâng 

Dng chi Twang 
phông Van hóa - 

Thông tin 

D6ng chI Bi thu; 
Chñ tch UBND 

xA, phixmg 

PhingYênNinh % 91,1 

PhtthngMinhTân % 91,1 

PhumgNguyn Thai Hçc % 91,3 

Phtthng Dng Tam % 91,0 

Phurng Nguyn PhCc 91,4 

Phi.thng Hong Ha % 91,5 

Phi.thng Hcirp Minh % 91,5 

Phuting Nam Cuang % 91,4 

XãMinhBão % 91,6 

XãTuyLc % 91,3 

XãTânThjnh % 91,1 

XAAuLâu % 91,3 

XãGiOiPhiên % 91,6 

XãVanPhU % 91,5 
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Sri' CHI TIEU Don vj tinh 

Näm 2023 

Länh do co' 
quan chiu trách 
nhiêm trij'c tip 

Lãnh (Tao co' 
quan ph6i hop 

Lãnh dao co' 
quan chau trách 
nhiêm thu thp, 
tng hcrp báo cáo 

Länh dao 
thành ph phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 

Chi tiêu 
. phan 

cüa thành 
pho 

* S gia dInh dt tiêu chuan van hoá lieu 
bieu 

Gia dInh 390 

Dng chi 
Truông phông 

Van hóa - Thông 
tin 

Dông chi BI thu; 
Chil tjch UBND 

xa, phumg 

Dông chi Tnthng 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chi PhO 
Chü tjch UBND 

thành ph6 phii 
trách vAn hóa - 

XA hi 

Phixâng Yen Thlnh Gia dinh 35 

Dông clii Bi thtr; 
Chü tjch UBND 

phtthng 

Dông chI Trirâng 
phông VAn hóa - 

Thông tin 

Dông chi BI thLr; 
Chü tich UBND 

xA, phu&ng 

Phuông Yn Ninh Gia dInh 40 

Phu&ng Minh Tan Gia dInh 35 

Phu&ng Nguyn Thai I-I9c Gia dinh 40 

Phirrng Dng Tam Gia dmnh 30 

Phiông Nguyn Phüc Gia dInh 25 

Phu&ng Hông Ha Gia dInh 25 

Phu&ng Hcip Minh Gia dinh 22 

Phing Nam Cumg Gia dinh 18 

XA Minh Bão Gia dInh 18 

XA Tuy LOc Gia dInh 22 

XATânThjnh GiadInh 18 

Xa Au Lâu Gia dinh 22 

XA Giài Phiên Gia dinh 18 

Xä VAn Phü Gia dinh 22 
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STT CHI TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Länh dao co 
quan chiu trách 
nhim trirc tip 

LAnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh do co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hçp báo cáo 

Länh dao 
thành phphu 

trách 

Ch tiêu tinh 
giao theo 

CTHD s 
135/CTr-TU 
cüa Tinh ày 

Ch tiêu 
. phan dau 

ella thành 
pho 

T lé thôn, t dan ph dt tiêu chuân 
van hóa 

89 89,0 

DôngchI 
TrLftrng phong 

Van hóa - Thông 
tin 

Dông chI BI thir; 
ChCi tjch UBND 

xa, phtrOng 

Dông chI Tnrâng 
phông Van hOa - 

Thông tin 

Dông chI PhO 
Chll t!ch  UBND 

thành ph phu 
trách van hóa - 

xA hOi 

Phiring Yen Thinh % 87,5 

Dong chI BI thir; 
Chll tjch UBND 

xa, phtr&ng 

Dông chI Trirâng 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dong chI Bi thir; 
Chll tjch UBND 

xA, phrrng 

Phtrâng Yen Ninh % 92,9 

Phtrcng Minh Tan % 90,0 

Phtrrng Nguyn Thai Hoc % 93,3 

Phtreing Dng Tam 93,8 

Phtring Nguyn Phiic % 85,7 

Phumg Hng Ha % 88,9 

Phuàng Hçrp Minh % 80,0 

Phiràng Nam Curng % 100,0 

X Minh Bão % 80,0 

XaTuyLc % 83,3 

Xã Tan Thinh % 80,0 

Xa Au Lâu % 87,5 

XA Giâi Phiên % 83,3 

XA VAn Phll % 87,5 
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SiT CHI TIEU Don vi tInh 

Nàm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêrn trirc tip 

Länh do co' 
quan phi hqp 

Lãnh do co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
ting hçp báo cáo 

LAnh dao 
thành ph phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

* S thôn, t van hóa tiêu biu Thôn, t 19 

DngchI 
Trrnng phông 

Van hóa - Thông 
tin 

Dông chi Bi thu; 
Chil tjch UBND 

xã, phuing 

Dông chi Trurng 
phông Van hOa - 

Thông tin 

Dng chI Phó 
ChCi tich UBND 

thành ph phi 
trách vAn hOa - 

xAhôi 

Pht.ring Yen Thjnh % 1 

Dng chI Bi thix; 
Chü tjch UBND 

xA, phuing 

Dn.g chI Trixâng 
phOng VAn hóa - 

Thông tin 

Dng chi BI thu; 
ChU tjch UBND 

xA, phumg 

Phuâng Yen Ninh % 2 

PhiiingMinhTân % 2 

Phuing Nguyn Thai H • c % 2 

PhtringDngTâm 2 

PhtringNguynPhüc % 1 

Phtring Hong Ha % 1 

Phtthng Hçip Minh % 1 

Phithng Nam Cuâng % 1 

XA Minh Bão % 1 

XaTuyLc % 1 

Xä Tan Thjnh % 1 

XAAuLâu % 1 

X Giài Phiên 1 

XAVAnPhü % 1 
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SrI' CHI TIEU Don vl tInh 

Nàm 2023 

Länh dao co 
quan chu trách 
nhim tryc tip 

Lãnh do co' 
quan phi hop 

LAnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm thu thp, 
tng hop báo 

Länh dao 
thanh ph phu 

trãch 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s6 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phn 
cüa thành 

pho 

* s6 thôn, ti dan ph van hóa kiu mu Thôn, to 16 

Dongchi 
Truâng phOng 

Van hOa - Thông 
tin 

Dông chI Bi thu; 
Chü tjch UBND 

xâ, phtrng 

Dông chi Trtrmg 
phông Van boa - 

Thông tin 

Dng chi PhO 
Chü tich  UBND 

thành ph phiz 
trách van hóa - 

xã hi 

Phuàng Yn Thjnh % 1 

Dong chi Bi thu; 
Chü tich  UBND 

xä, phimg 

Dng chI Trwmg 
phOng Van hOa - 

Thông tin 

Dong chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xã, phting 

PhuôngYênNinh % 2 

PhtrngMinhTân % 1 

Phtthng Nguyn Thai H9c 

PhithngDngTâm % 1 

Phu&ng Nguyn Phiic % 1 

Phuông Hng Ha 1 

Phung Hqp Minh % 1 

Phuing Nam Cung % 1 

XãMinhBâo % 1 

XATuyLc % 1 

Xã Tan Thjnh % 1 

XàAuLâu % 1 

Xâ Gkci Phiên % 1 

XAVänPhü % 1 
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SrI' CHI TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Lnh dao co 
quan chju trách 
nhim tru'c tip 

Lãnh dao c0 

quan ph61 hçrp 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhim thu thp, 
t6ng hçrp báo cáo 

LAnh do 
thành ph6 phu 

trach 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTIID 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

T' I co' quan, don vj dt tiêu chun 
vAn hóa 

% 96,2 

D6ng chi 
Truâng phOng 

Van hóa - Thông 
tin 

Trtxâng các 
phong, ban, 

quan, dun vi, BI 
thu DAng üy, Chü 

tich UBND xa, 
nhithn 

Dông chi Tru&ng 
phông VAn hóa - 

Thông tin 

D6ng chI Phó 
Chü tjch UBND 

thành ph6 phu 
trAch vAn hOa - 

xA hôi 

46 T I gia dInh hrih phüc % 91,0 

Dng chi 
Truàng phOng 

VAn hóa-Thông 
tin 

Doug chi BI thu; 
Chi tjch UBND 

xa, phuing 

Dông chi Truâng 
phông VAn hóa - 

Thông tin 

Dng chI Phó 
Chü tich UBND 

thAn ph6 phii 
trách vAn hóa - 

xA hôi 

Phuing Yen Thinh % 91,4 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phuOng 

Dng chi Throng 
phông VAn hOa - 

Thông tin 

Dng chI BI thu; 
Chñ tjch UBND 

xA, phuOng 

PhumgYênNinh % 91,0 

Phu?ingMinhTân % 91,0 

Phu&ng Nguyn Thai Hoc % 91,0 

Phuong Dng Tam % 91,0 

Phuäng Nguyn Phüc % 90,9 

Phumg Hng Ha % 91,0 

Phuang Hqp Minh % 90,7 

PhLrOng Nam CuOng % 90,4 

XAMinhBAo % 91,1 

XATuyLc % 90,5 

XA Tan Thjnh % 90,6 

XA Au Lâu % 90,9 

XAGiOiPhien % 91,6 

XAVAnPhi % 91,5 
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STT di TJEU Born vi tinh 

NAm 2023 

LAnh dao c'y 
quan chlu trách 
nhiêm tr'c tip 

Länh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dao c0 

quan chlu trách 
nhim thu thp, 
t1ng hçrp báo cáo 

LAnh do 
thành ph6 phu 

trãch 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh 0)' 

Chi tiêu 
phn daLI 
cüa thành 

pho 

Mi co quan, dun vi,  dja phirong xây 
ding tr 01-2 mô hinh hnh phiic tiêu 
bieu, noi tri gop phan nâng cao chi so 
hnh phOc cüa ngubi dan 

Mo hlnh 

Ekng chi 
Trucng phông 

Van hóa - Thông 
tin 

Dng chi Trirâng 
piiong, ban, 

don vi;  BI thu 
Bang Oy; ChO tch 
UBND xã, phtthng 

Dng chi Truâng 
phong Van hOa - 

Thông tin 

Dng chI Phó 
ChO tich UBND 

thành ph phii 
trách vAn hóa - 

xA hi 

48 S Iucrt khách du Ijch LLr91 khách 150.000 150.000 

Dng chI 
Tnthng phOng 

VAn hóa - Thông 
tin 

BOng chi Twang 
phOng Kinh t; 
Tru&ng cong an 

thành ph; Bi thu, 
ChO tich  UBND 

xA, phtrmg 

Dng chi Truâng 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Phuang Yen Thjnh Luct khAch 23.000 

Ding chI BI thu; 
ChO tjch UBND 

xA, phuo'ng 

- 

Dng chI Truàng 
phOng VAn hóa - 

Thông tin 

Dng chi BI thu; 
ChO tjch UBND 

xA, phuäng 

Phumg Yen Ninh Luçit khách 18.000 

Phuing Minh Tan Lircit khách 19.000 

PhuerngNguyn Thai Hçc Luqt khách 21.500 

Phtrmg Bng Tam Lucit khách 31.000 

Phumg Hng Ha Luot khách 10.500 

Phumg Hop Minh Ltrcit khách 8.500 

Phuang Nam Cuang Luçit khách 5.000 

XA Tan Thinh Luot khách 6.000 

Xã GiOi Phiên Luot khách 4.000 

XA VAn Phü Lucit khách 3.500 
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STT CHI TIEU Don vj tInh 

NAm 2023 

Länh dao co 
quan chju träch 
nhim trirc tiep 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co 
quan chu trách 
nhiêm thu thp, 
tng hçrp báo cáo 

Lãnh dao 
thãnh ph phii 

trãch 

Chi tiêu tinh 
giao tbeo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cOa thành 

pho 

49 Doanh thu tu' du Itch T5 dng 135 135 

Dng clii 
Tru&ng phOng 

Van hóa - Thông 
tin 

Dng clii Trixâng 
phông Kinh t; Bi 

thir, ChCi tjch 
UBND xã, phithng 

Dông chI Truông 
phông Van hóa - 

Thông tin 

Dng chi Phó 
Chü tich UBND 
thành ph6 phi 
trách van hóa - 

xa hi 

PhurngYênThnh T'dng 20,7 

Dng chi Bi thi.r; 
Chü tjch UBND 

xä, phiring 

Dng chi Truâng 
phOng Van hOa - 

Thông tin 

Dng chI BI thu; 
Chü tich UBND 

xä, phu&ng 

PhirrngYênNinh Tdng 16,2 

Phuing Mmli Tan T' dng 17,1 

Phuing Nguyn Thai Hçc T' dng 19,3 

PhixngDngTâm T'dng 28,1 

Phumg Hang Ha T' dng 9,4 

Phiring 1-lqp Mmli T' dng 7,6 

Phuâng Nam CuO'ng T' dng 4,5 

XãTânThlnh T'dng 5,6 

XA Giâi Phiên T dng 3,4 

XãVànPhii Tdng 3,1 

32 



Sri' CIII TIEU Don vi tInh 

Nàm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhim tnyc tiep 

Lãnh do co' 
quan phi hqp 

Lânh dao co' 
quan chlu trách 
nhim thu thp, 
ting hqp bão cáo 

LAnh dao 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

I 35/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Ch tiêu 
phn du 
cüa thành 

pho 

IV CIII TIEU vE MOI TRU'(ING 

50 
T Iê dan cir do thi throc cp niroc sach 
qua h thng cap nu*c tp trung 

90,6 
Dng chi 

Tru&ng phông 
Kinh t 

Dông chi Giám 
dc TT'YT TP; BI 
thu Dãng Uy; Chü 

tich UBND xä, 
phuing 

Dông chi Trirâng 
phông Kinh té 

Dng chi Phüng 
Tin Thanh - 
Phô Chü tich 
UBND thành 

ph Phuing Yen Thnh % 99,0 

Dng chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phumg 

Dông chI Trumg 
phOng Kinh t; 

Giám d6c TTYT 
TP 

Dông chI BI thu; 
Chü tich UBND 

xa, phumg 

PhingYënNinh % 91,0 

PhuàngMinhTân % 91,8 

Phtring Nguyn Thai H9c % 99,0 

Phuàng Dng Tam % 85,4 

PhuOng Nguyn Phüc % 100,0 

PhuOng Hông Ha % 100,0 

Phuing Hçirp Minh % 84,5 

Phuting Nam CuO'ng % 54,4 
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SiT CHI TIEU Don vi tinh 

Nãm 2023 

Lãnh do co' 
quan chju trách 
nhim tric tip 

Lãnh do co' 
quan phi hçrp 

Länh do co 
quan chu trách 
nhim thu thp, 
tng hqp báo 

LAnh dao 
thành ph phi 

trách 

ChI tiêu tinh 
giao theo 
CTHL) 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

51 
T lé dan cir nông thôn dung niróc hçrp 
v sinh 

% 100 100 
Dng chi 

Trung phOng 
Kinh th 

Dng chi Giám 
dc Trung tam y 

tE; Bi thu, Chü 
tjch UBND xä, 

pig 

Dông chi Truông 
phông Kinh t 

Dng chi Phüng 
Tin Thanh - 
Phó Chti tjch 
UBND thành 

ph * T' t dan cir nông thôn dirçvc cap niryc 
sch qua h thong dip nu'o'c tp trung 

22,5 22,5 

Xã Minh Báo % 10 

Dng chi BI thu, 
Chü tich UBND 

các xã 

Dông chi Trtrâng 
phông Kinh t; 

Giám dc Trung 
tãmYt 

Bong chi Bi thu, 
Ch tich UBND 

cac xa 

XA Tuy Lc % 45 

XA Tan Thlnh % 20 

X Au Lâu % 43 

Xa Giài Phiên % 15 

XAVAnPhi % 1,5 

52 T' I h dan cir dàng h6 xi hqp v sinh % 100 
Dng chi 

Tru&ng phOng 
Kinh t 

Dng chi Giám 
dc Trung tam 
t; BI thu, Chü 
tjch UBND 

phumg 

Dông chI TrirOng 
phông Kinh t 

Ding chI Phing 
Tin Thanh - 
Phó Chñ tich 
UBND thành 

ph6 
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STT CIII TIEU Do'n vi tInh 

Näm 2023 

Länh dao c 
quan chlu trách 
nhim try'c tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dao cy 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
tng hçp báo 

Lãnh dao 
thành ph phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
thu 

cüa thành 
pho 

53 T' I thu gom rãc thai rAn do th % 95 100 
Dng chi 

Trtthng phOng 
Quãn Iy do thi 

Dng chi Truâng 
phông Tài nguyen 
- Môi trung; Bi 

thu, Chñ tich 
UBND phuäng 

Dông chI Trueing 
phOng Quàn I' 

do thj 

DOngchITran 
Vit Dung - Phó 
ChC tich UBND 

thành ph 

PhuingYênThnh % 100,0 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xä, phung 

Dông chi Truvng 
phong Quán 1 do 
thj; Tài nguyen - 
MOi tru1ng; Tài 
chinh - K hoach 

Dng chI Bf th,x; 
Chü tjch UBND 

xã, phtring 

Phuing Yen Ninh % 100,0 

Phumg Minh Tan % 100,0 

PhuOng Nguyn Thai H9c % 100,0 

Phu?mg Dng Tam % 100,0 

Phtthng Nguyn Phüc 100,0 

Phung Hang Ha % 100,0 

Phumg Hçip Minh % 100,0 

Phung Nam CuOng 100,0 
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SiT CHI TIEU Don vi tInh 

Nãm 2023 

Länh dao co 
quan chu trách 
nhim tric tiép 

Lãnh do c0 

quan phi hqp 

LAnh do co 
quan chiu trách 
nhiêm thu thp, 
ting hçp báo cáo 

Länh do 
thành pht phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tlnh uy 

Chi tiêu 
phan ttau 
cüa thành 

pho 

54 Ty I thu gom, xu ly cht thai rn nông thôn 50 90 
Dng chI 

Tru&ng phOng 
Quãn I do thi 

Dng chi Trwing 
phông Tài nguyen 
- Môi tru'ng; Bi 

thu, Chü tjch 
UBND xa 

Dng chi Truâng 
phông Quàn 1 

dO thi 

Dng chI Trn 
Vit Dung - Phó 
Ch tich UBND 

thành ph 

XA Minh Bão % 90,0 

Dng chi BI thir, 
Chü tjch UBND 

các xA 

Dng chi Tru&ng 
phông Kinh t; 

OiámdcTrung 
tam y té 

Dông chi Bi thu, 
ChCi tich UBND 

cac xa 

Xã Tuy Lôc % 90,0 

XA Tan Thlnh % 90,0 

Xa Au Lâu % 90,0 

Xã GiOi Phiên % 90,0 

Xã Van Phü % 90,0 

55 
T' I co sr san xut, kinh doanh trong khu 
dan cu gay ô nhim môi trirong duyc di 
dol, hoc xii i 

% 95 
Dng chI 

Tnrâng phong 
Tài nguyen - 
Môi tru1ng 

Dng chi BI thu; 
Chu tjch UBND 

xã, phu&ng 

Dng chi TruOng 
phOng Tài 

nguyen - MOi 
trithng 

Dng chI Trn 
Vit Dung - PhO 
Chu tch UBND 

thành p1i T J co sâ gay ô nhim mOi trumg nghiêm 
trQng duqc xii 1 
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SYI' CHI TIEU Do'n vi tinh 

Nám 2023 

Länh dao co 
quan chlu trách 
nhim truc tiep 

Lãnh do co' 
quan phM hqp 

Lãnh tao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hçp báo cáo 

Länh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phn dâu 
cüa thành 

pho 

56 
Ty I co sô san xut, kinh doanh thrqc kiêm 
tra, hirong dn thl!c hin các bin phap xu 
I môi trtro'ng 

% 95 

Dng chI 
Truâng phOng 
Tài nguyen - 

Môi tnthng 

Dông chI RI thu; 
Chc tich  UBND 

xã, phu&ng 

Dng chi Tnrâng 
phong Tài 

nguyen - Môi 

tnrOng 

Dng chi Trn 
Viét Dung - Phó 
Chü tich UBND 

thành ph 

Phu'mg Yen Thinh % 94 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phithng 

Dông chi Tri.thng 
phông VAn hóa - 

Thông tin 

Dng chi BI thu; 
Chü tich  UBND 

xA, phuing 

Phithng Yen Ninh % 95 

Phu?ing Minh Tan % 100 

Phuing Nguyn Thai H9c % 100 

Phu&ng Dông Tam % 100 

Phiring Nguyn Phüc % 95 

Phuàng Hng Ha % 95 

Phumg Hqp Minh % 95 

Phuing Nam Cua'ng % 100 

Xã Minh Bão % 100 

XATuyLc % 100 

XA Tan Thinh % 100 

XAAuLâu % 95 

XA Gióri Phiên % 95 

XA VAn Phü % 95 
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STF Don vi  tInh 

Näm 2023 

Länh dao co' 
quan chiu trách 
nhiêm try'c tip 

Länh do co' 
quan phi hqp 

LAnh do co' 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hqp bão cáo 

Lãnh dao 
thãnh ph phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

CHI TIEU 

57 T l che phü rrng % 33,2 33,2 
Dng chi 

Truâng phàng 
Kinh t 

Ht kiêm lam; 
UBND xa, phiring 

Dông chi Tnrâng 
phông Kinh t 

Dông chI Phüng 
Tiên Thanh - 
Phó chü tich 
UBND thành 

ph 

V NHOM CIII TIEU CHUYEN nOi sO vA xA D1J'NG oO TH! THÔNG MINH 

58 

H so' cong vic ti cp thành phi dirçYc 
xtr ly  trên môi tru*ng mng (trfr h SO' 

cong vic thu5c phim vi bI mit nhà 
nwóc) 

100 

Dng chI Chánh 
Van phOng 

HDND&UBND; 
Trung phOng 

VAn hóa - Thông 
tin 

Thu trLr!ing các 
phông, ban, &Yn vi 

Dng chi Chánh 
VAn phOng 

HDND&UBND; 
TrtrOng phOng 

VAn hóa - Thông 
tin 

Dong chi Chü 
tjch UBND 
thành ph 

59 
so' cong vic ti cp xA thrQc xir l 

trên môi tnr&ng mang (rfr h sO' cOng 
vic thuj3cphsm vi b1mut nhâ nwô'c) 

% 100 
Dng chI Bi thtr; 
Chü tjch UBND 

xA, phtring 

Chánh VAn phOng 
HDND&UBND 

Ding chI Chánh 
VAn phOng 

HDND&UBND; 
Tnthng phOng 

VAn hóa - Thông 
tin 

Dng chI Chü 
tich UBND 
thành phó 
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STT di TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

Länh dao co' 
quan chu trách 
nhiém trtrc tip 

Lãnh do co 
quan phM hqp 

Lânh dao Co. 

quan chu trách 
nhiém thu thp, 
tng hqp bão cáo 

Lânh (lao 
thành ph phi 

trách 

Chi tiu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

60 
T lé can bô, cong chwc, viên chile thrqc 
tp huãn, bôi duo'ng, ph cp k Hang 
s co. ban 

0/ to 100 

Dông chi 
Trithng phông 

Van hOa 
Thông tin 

Thu trueing các 
phang, ban, dcrn 
vi; BI thu Dáng 

Uy, Chu tjch 
UBND xâ, phing 

Ding chi Trithng 
phông Van hóa 

và Thông tin 

Dng chI Chü 
tch UBND 
thành ph 

61 
T' le thanh toán trVc  tuyn giao djch 
TTHC 

30 

Dông chI Chánh 
Van phOng 

HDND&UBND;  
BI thu Bang Ciy, 
Chu tjch UBND 

xA, phuOng 

Thu trtrâng các 
phàng, ban, don 
vj; BI thu Bang 

üy, Chil tjch 
UBND xa, phuâng 

B phn phiic vii 
hành chInh cong 

thành ph 

Dông chI Phüng 
Tin Thanh - 
PhO ChU tich 
UBND thành 

ph 

T le TTHC thc hin nghia vi dat dai 
duçic thanh toán trurc tuyn 

30 

Dng chi Chi 
cic twang Chi 
ciic thus; Giám 
dc Chi nhánh 

Van phông 
DKDD 

TrLrâng Bô phn 
phuic vii hành 

chinh cong thành 
ph6 

Trixang B phn 
phiic vui hành 

chInh cong thành 
ph 

Dng chi Trn 
Vit Dung - Phó 
Chu tich UBND 

thành ph 

T' lé thanh toán trut tuyn giao djch 
TfHC 

- 

30 

- 

DngchIChánh 
Van phong 

HDND&UBND; 
Bi thu Bang üy, 
Chci tjch UBND 

xA, phwng 

Thu truâng các 
phông, ban, dcm 
vj; BI thu Bang 

üy, Chü tjch 
UBND xA, phuang 

Bô phn phic vii 
hành chInh cong 

thành ph 

Ding chi PhUng 
Tin Thanh - 
PhO Chñ tjch 
UBND thành 

ph6 
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STF CHI TIEU Dn v tinh 

Nàm 2023 

Länh do 
quan chu trách 
nhiêm triyc tip 

Lãnh dao co 
quan phi hçrp 

Lãnh do c 
quan chlu trách 
nhiém thu thp, 
ting hçp báo cáo 

Länh do 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tlnh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTrTU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phn du 
cüa thành 

ph 

62 TS' l h np thu phi nông nghip bang 
hmnh thCrc thanh toán không dung tin mt 

56 
Dng clii Clii 

ciic trtrâng Chi 
ciic thud 

Dng chi BI thu 
Dáng üy, Chü tjch 
UBND xã, phuing 

Dng ehi Chi cue 
trithng Chi cuc 

thud 

Dông chI Chü 
tich UBND 
thành ph6 

Phumg Yen Thjnh % 60 

Dng chi Bi thu; 
Chü tich UBND 

phuing 

Dng chi Chi ciic 
trlrâng Chi ciic 

thu 

Dng chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

xà, phuong 

Phuong Yen Ninh % 60 

PhuingMinhTân % 60 

Phuing Nguyn Thai Hc % 60 

Phu&ng Dng Tam % 60 

Phuing Nguyen Phüc % 60 

Phu?ing Hng Ha % 60 

Phuông Hçip Minh % 50 

Phuing Nam Cuing % 50 

Xä Minh Bão % 45 

XaTuyLQc % 45 

XA Tan Thjnh % 45 

XAAuLâu % 45 

Xä Giài Phiên % 45 

XAVAnPhU % 45 
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ST1' CHI TIEU Don vi  tinh 

Näm 2023 

Lãnh dao CY 

quan chju trãch 
nhim trrc tip 

Lãnh do cr 
quan phi hqp 

Länhdaocy 
quan chju trách 
nhiêm thu thp, 
tng hçrp báo cáo 

Lãnh dao 
thành ph phu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh ny 

Chi tiêu 
. phan dau 

cüa thành 
ph 

63 
T' I np phi tru'o'c b xe may, ô to 
bang hInh thü'c thanh toán không dñng 
tin mt 

75 Dng clii Chi 
cuc truàng Chi 

cic thu 

Dng chI Bi thu 
Dãng üy, Chü tjch 
UBND xA, phmg 

Dng chi Chi cic 
tnrmg Chi ciic 

thud 

Ding chI Ch 
tch UBND 
thành ph 64 T 1 doanh nghip nip thué din hr 96 

65 
T Iê ngtrô'i dan trith'ng thành sir dung 
cac hInh thá'c thanh toán không dung 
tin mat 

% 75 
Dng chI 

Truâng phOng 
Kinh t 

Dng chi BI thu 
Dãng Uy, Chü tjcli 
UBND xã, phithng 

Dông chi Truâng 
phOng Kinh tê 

fMng chi Pliüng 
Tin Thanh - 
Phó Chü tich 
UBND thành 

ph6 

Phung Yen Thjnh % 67,8 

Dông chi Bi thu; 
Chü tich UBND 

xã,phumg 

Dông chi Trirâng 
phông Kinh t; 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Dông chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xã, phLràng 

PhLr1ng Yen Ninli % 80,0 

PhLr1ng Mmli Tan % 71,0 

PhtrO'ng Nguyn Thai H9c % 82,0 

Phuing Dng Tam % 85,0 

PhuingNguyn Phc °"° 75,0 

Phu'ông F1ng Ha % 70,0 

Phithng Hop Minh % 71,4 

Phtr&ng Nam Cucmg % 75,7 

XA Minh Báo % 40,0 

XA Tuy LOc % 83,6 

Bong chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

a. phu&ng 

Ding clii Trtrâng 
phong Kinh te, 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Bong chI BI thu; 
Chü tich UBND 

xã, phuing 

Dng chI Phüng 
Tián Thanh - 
PhO Chü tjch 
UBND thành 

ph6 

XA Tan Thinh % 64,9 

Xa Au Lâu % 80,0 

XA Gkri Phiên % 60,0 

Xã Van Phü % 87,7 
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STT CHI TIEU Don vi tInh 

Nàm 2023 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim tryc tip 

LAnh do co' 
quan ph61 hçvp 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhiêm thu thp, 
ting hqp báo cáo 

Lãnh dao 
thành ph phi 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTH+J s6 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

66 
T I doanh nghip có thit b thanh 
toán din tir 

% 98 Dng chI 
Twang phông 

Kinh th 

Dông chI Bi thu 
Dáng üy, Chü tjch 

UBND xä, 
phuang; Van 

phong 
HDND&UBND 

Dng chi Trwing 
phông Kinh t 

Dng chi Phüng 
Tin Thanh - 
PhO Chü tich 
UBND thành 

ph 

67 
T' lé h kinh doanh ban Ié Co thit bl 
thanh toán din tir 

Phuing Yen Thjnh % 65,1 

Dông chI Bi thu; 
Chü tich  UBND 

xã, phurng 

Dông chI Chi ciic 
twang Chi cic 

thud 

Dng chi Bi thu; 
Chü tch UBND 

xã, phuang 

Phung Yen Ninh % 70,0 

Phuing Minh Tan °"° 91,9 

Phumg Nguyn Thai Hçc % 58,0 

Phuing Dng Tam % 100,0 

Phu&ng Nguyn Phüc % 74,7 

Phurng Hng Ha % 64,1 

Phuing Hçip Minh % 100,0 

Phtrang Nam Cithng % 100,0 

XA Minh Bão % 100,0 

Dng chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

xã, phu&ng 

Dng chi Chi cic 
tru&ng Chi cic 

thus 

Dng chI BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phuang 

Dng chi Phüng 
Tin Thanh - 
Phó Chü tjch 
UBND thành 

ph 

Xä Tuy LOc % 100,0 

Xa Tan Thinh % 41,7 

Xa Au Lâu % 100,0 

XA Giâi Phiên % 90,6 

Xã Van Phil % 100,0 
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STT CIII TIEU Doii vi tInh 

Näm 2023 

Länh dao cy 
quan chju trách 
nhim trc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

LAnh dao co 
quan chju trách 
nhiêm thu thp, 
tng h báo 

Länh dao 
thành ph phii 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh uy 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

68 
T l ngirôi dan trong do tuôi lao dng 
duQc tp hun, phi bin k5 näng S Co.  

ban 

DngchI 
Truâng phOng 

Van hóa 
Thông tin 

Dông chi Bi thu 
Dãng üy, Chi tich  
UBND xA, phi.thng 

Dông chi Truâng 
phông VAn boa 

và Thông tin 

Dông chi PhO 
Chü tich UBND 
thành ph6 phii 
trách vAn hOa - 

xa hOi 

Phuing Yen Thnh % 67,0 

Dông chI BI this; 
Chü tch UBND 

xA, phung 

Bng chi Tnthng 
phong VAn hOa và 

Thông tin 

Dông chi BI this; 
Chü tch UBND 

xA, phuing 

PhuingYênNinh % 65,0 

Phtrng Minh Tan % 92,0 

Phuing Nguyn Thai H9c % 70,0 

Phurng Dng Tam % 65,8 

Phumg Nguyn Phüc % 100,0 

Phu?ing Hng I-là % 80,0 

Phuing Hqp Minh % 100,0 

Phuing Nam Cuông 65,0 

XA Minh Bão % 60,0 

Dng chI BI this; 
Chü tjch UBND 

xA, phtring 

Dng chI Tru?ing 
phông VAn hOa và 

Thông tin 

Dng chI BI this; 
Chü tch UBND 

xä, phung 

Dông chi PhO 
Chü tch UBND 
thành ph phii 
trách van hOa - 

xA hi 

XA Tuy Lc % 90,0 

XA Tan Thinh % 80,0 

Xa Au Lâu % 80,0 

Xa Giâi Phiên 449 

XAVanPhü % 67,8 
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SIT CII! TIEU Don vi tinh 

Näm 2023 

LAnh dao co 
quan chu trách 
nhim tryc tip 

Lãnh do co 
quan phi,i hqp 

Länh do co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
ting hçrp báo cáo 

Länh dao 
thành ph phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) 

135/CTr-TU 
cüa Tlnh u 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

69 
T I h gia dInh thyc hin thanh toán 
tien din không dung tin mt 

% 75,0 

Dngchi 
Twang phông 
Van hóa Thông 

tin 

Dông chi BI thir; 
ChC tich UBND 

xã, phuông 

Dông chi Truàng 
phông Van hóa 

Thông tin 

Dông chi PhO 
Chü tich UBND 
thành ph phv 
trách van hóa - 

xã hi 

Phtr&ng Yen Thjnh % 75,3 

Dông chI BI thu; 
Chi tch UBND 

xâ, phtrang 

Dông chI Truang 
phông Van hóa 

Thông tin 

Dong chI Bi thu; 
Chü tjch UBND 

xã, phuang 

Phixàng Yen Ninh % 88,5 

Phwing Minh Tan % 75,8 

Phiring Nguyn Thai H9c % 75,1 

Phuing Dng Tam % 76,3 

Phuing Nguyn Phüc % 74,6 

PhingHngHà % 74,7 

Phuâng Hçip Minh % 70,6 

Phuong Nam Cuang % 70,7 

Xã Minh Bão % 57,9 

Dng chi Bi thu; 
Chü tich  UBND 

x, phuâng 

Dng chi Chánh 
Van phông 

HDND&UBND 

Dng chi Bi thu; 
Chü tich  UBND 

xã, phisng 

DôngchIPhó 
Chü tjch UBND 
thành ph6 ph 
trách van hOa - 

xA hi 

Xã Tuy Lôc % 69,6 

XA Tan Thinh % 72,8 

Xä Au Lâu % 67,8 

XA GiOi Phiên % 65,6 

Xã Van Phñ % 59,9 
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STT CHI TIEU Do'n vi tinh 

Näm 2023 

Länh dao co' 
quan ch!u trách 
nhim tryc tip 

Länh do co' 
quan phôi hop 

Lãnh dao co 
quan chiu trách 
nhim thu thp, 
tng hop báo cáo 

Länh (tao 
thanh ph(iphu 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHI) s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phn dU 
cüa thành 

pho 

70 
T I h gia dInh thtFc hin thanh toán 
tiên nu*c không dung tien mat 

70,0 

fJôngchI 
Trung phông 
Van hOa Thông 

tin 

Dông chi BI thir; 
Chü tich UBND 

xâ, phirng 

Dông chi Truâng 
phOng Van hóa 

Thông tin 

Dng chi Phó 
Chü tch UBND 
thành ph phz 
trách vAn hOa - 

ä hi 

Phuàng Yen Thjnh % 73,6 

Dông chi BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phuing 

Dông chi Tniâng 
phong VAn hOa 

Thông tin 

Bong chi Bi thu; 
Cht tjch UBND 

xA, phuing 

Phu?ing Yen Ninh % 95,0 

Phtthng Minh Tan 62,9 

Phumg Nguyn Thai Hoc % 70,0 

Phuing Dèng Tam % 70,0 

Phucng Nguyn Phüc % 61,5 

Phiràng Hông 1-là % 60,3 

Phuing Hop Minh % 71,0 

Phung Nam Cumg % 70,0 

XA Minh Bão % 28,0 

Dng chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

phirong 

Dng chi Truàng 
phOng VAn hóa 

Thông tin 

Dng chi BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phthng 

Dng chI PhO 
Chü tjch UBND 
thành ph phii 
ti-ách vAn hóa - 

xAhOi 

XA Tuy Lôc % 65,0 

XA Tan Thjnh % 75,0 

Xa Au Lâu % 45,1 

XA Giâi Phiên % 25,0 

Xã VAn Phü % 60,0 
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SIT CHI TIEU Don vj tInh 

Nãm 2023 

Lãnh dao co 
quan chiu trách 
nhim trrc tip 

Lãnh do co 
quan phi hçrp 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
ting hçrp báo 

Länh do 
thãnh ph phy 

trách 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD 

135/CTr-TU 
cüa Tinh u 

Chi tiêu 
phan au 
cüa thành 

pho 

71 

T5 I ngu*i dan dung diên thoi, thit 

b! thông minh thro'c tip cn, sir dyng 
các djch vi chinh quyn dién tü', do thj 
thông minh 

45,0 

Dông chi 
Truâng phOng 

Van hóa va 
Thông tin 

Dng chi Bi thu 
Dãng üy, Chñ tch 
UBND xã, phu?ing 

Dng chi Trtrâng 
phông Van hóa 

và Thông tin 

Dông chI Phó 
Chit tich  UBND 
thành ph phi 
trách vAn hóa - 

xA hi 

Phuông Yen Thlnh % 45,0 

Dng chi Bi thu; 
Chü tjch UBND 

phuing 

Ding chi Truâng 
phông VAn hóa và 

Thông tin 

Dng clii BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phuing 

PhuingYénNinh % 45,0 

Phu&ngMinhTân % 45,0 

Phuing Nguyn Thai Hçc % 45,0 

Phuäng Dng Tam 45,0 

Phuing Nguyn Phüc % 45,0 

Phuing Hang Ha % 45,0 

Phuong Hqp Minh 45,0 

Phuing Nam Cuäng % 45,0 

Xä Minh Bão % 45,0 

XaTuyLc % 45,0 

XA Tan Thjnh % 45,0 

Xa Au Lâu % 45,0 
Dng chi BI thu; 
Chü tjch UBND 

xA, phumg 

Dng chI Trueing 
phông VAn hóa và 

Thông tin 

Dng chi BI thu; 
Chi tjch UBND 

xA, phumg 
XA Giói Phién % 45,0 

XâVAnPhñ % 45,0 
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SiT CIII TIEU Don vi tInh 

Näm 2023 

Länh dao co 
quan chlu trách 
nhim trirc tip 

Länh (lao co 
quan phM hçrp 

Lãnh dao c0 

quan chin träch 
nhiêm thu thp, 
tng hçp báo 

Lânh do 
thành ph phii 

trãch 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD s 

135/CTr-TU 
cüa Tinh üy 

Chi tiêu 
phn 
cüa thãnh 

A pho 

72 
T' I nguoi dan dtrçc Quán I Ho SO 

strc khóe (lien tü' 
95,5 

Die Chánh Van 
phông 

HDND&UBND 

Die Giám d6c 
TFYT; Dfc Bi thu, 

Chc tich UBND 
cic xä, phung 

D/e Chánh Van 
phông 

HDND&UBND 

Dng chI Phó 
Chü tjch UBND 
thành ph phii 
trách vAn hóa - 

xA hôi 

PhuingYênThjnh % 100 

Die BI thu; ChU 
tch eác xA, 

phng 

Die Chánh Van 
phông 

HDND&UBND; 
Die Giám dc 

11TYT 

Die Bi thu; Chü 
tjch UBND các 

xA, phumg 

Phuing Yen Ninh % 83,3 

Phu?ing Minh Tan 100 

Phuäng Nguyn Thai Hoc 79,4 

PhutingDngTâm % 100 

Phung Nguyn Phüc % 100 

Phi.thng Hng Ha % 100 

Phuàng Hgp Minh % 100 

Phrning Nam Cu?ing % 100 

XA Minh Bào % 100 

XATuyLc % 100 

XATAnThinh % 100 

XAAuLâu % 100 

Xä Giâi Phién % 100 

XAVAnPhü % 100 

73 
S co sr giáo dyc và (lao to cong Iâ1j 

Z 
trinkhai mô hinh trtr?rng hoc chuyen 
doi SO 

Truong 28 Trung Phong 
Giáo diic Va Dào 

Dng chi Hiu 
trithng eác tnthng 

mm ti, jU 

hoc, trung h9c CY 

th Cong Ip trén 
dja bàn 

Trrnrng Phong 
Giáo dyc va Dào 

tao 

Dng chI Phó 
ChC tjch UBND 
thành ph phi 
trách vAn hóa - 

xà hi 74 
So co s& giáo duc và dào to cong Iâ1 
trin khai thu hoc phi không dung tin 
mAt 

Tru*ng 35 
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STT CIII TIEU Don vi tInh 

NAm 2023 

Länh (lao co 
quan chlu trách 
nhim tryc tiep 

Lãnh do co 
quan phi hqp 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tOng hyp báo cáo 

Länh do 
thành ph phi 

trãch 

Chi tiêu tinh 
giao theo 
CTHD so 

135/CTr-TU 
cüa Tinh ày 

Chi tiêu 
phan dau 
cüa thành 

pho 

75 Kt np (lang viên mo'i trong näm Dãng viên TIWc hin theo K hoach  so 
159-KI-I/TU ngày 17/10/2022 

cüa Thãnh üy v phát trin 
Dáng nAm mài näm 2023 

DOng chi 
Trumg Ban TO 
chc Thành iiy 

Bi thu cac chi, 
(lang bO trc thuc 

DOng chI Tnràng 
Ban TO chirc 

Thành 

Ding chi DO 
Van Nghj- Phó 
Bi thu Thueing 
tnrc Thânh üy 

Chi tiêu phân bô cho các chi, (lang b 
tru'c thuc Thành üy 

76 
Thành Ip mOi tO chuc (lang trong các 
DN và HTX 

TO chuc 
Dãng 

i 

So to chirc co s& (lang hoàn thành tOt 
nhim vu trô' len 

tO chüc CcI 

sâ (lang 
> 90% > 90% 

78 sO (lang viCn hoàn thành tOt nhim vu Dáng viên > 85% 

So can b, (lang viên thlFc hin tOt trách 
nhim nêu gu'ong 

> 50% >50% 

80 
sO can b Iãnh (lao trong h thOng 
chinh trj thyc hin tOt trách nhim nêu 
girong 

% > 70% > 70% 
DOng chi 

Truâng Ban TO 
chc Thành üy 

BI thu cac chi, 
(lang b trc thuOc 

DOng chi Trung 
Ban TO chcrc 

Thành ñy 

DOng chi DO 
Van Ngh- Phó 
Bi thu Thung 
trVc Thành Uy 
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VV TRQNG TAM CUA CAC CQ QUAN LIEN QUAN TRONG LINH VI)C KINH TE: gm 78 nhim vy 

(Kern theo KI hogch hành dç5ng s - KH/TU ngày /12/2022 cza Thành zy.) 

STT 
Thôi gian 
hoan thanh 

qua: chin trach 
nhiçm trwc tiep 

Lãnh do co quan phi 
hop 

Lãnh do thành ph 
phu trach 

" him vu và ch tiêu 

A NHIEM VU CHUNG: 05 nhiêm vu 

Chi dao thtrc hién có chat hrung, hiu qua nhim v theo chc näng, 
nhim vu cCia co quan, don vi mInh. Xây dng k hoch chi tit, phân 
cong nhim vy cho tüng t chüc, cá nhân chju trách nhim thrc hin vâi 
thai gian, lô trinh Cu th d hoàn thành toan din, vuqt mtrc cac chi tiêu, 
nhim vy thffang xuyên và các chi tiêu, nhim vy duqc giao theo K 
hoch hành dng cCia Thành üy; drig chI truâng các phOng, ban, dcm vl 
chiu trách nhiém t chtrc thuc hiên các chi tiéu, nhim vu cüa don vj 
minh, thuang xuyen don d&, dánh giá tin d thrc hin. 

NAm 2023 

Dông chI Trucng 
các phOng, ban, 

don vi trong khi 
kinh t 

Các dông chI lAnh dao 
UBND thành ph 

2 
Tham muu xay dijng các báo cáo so k&, tng kt vic thijc hin các nghj 
quy&, chi thi cüa Trung u0ng, ccia tinh, thành ph theo yêu cu vã 
chucing trmnh lam viêc cCia Thành üy 

Hoàn thành cac cong trinh, di,r an chuyôn tiêp; khân trucmg trién khai các 
dr an khâi cong mói lien quan dn nganh, linh vrc quán l. 

4 

Tham mm trin khai thirc hin Nghj quyt so 21-NQ/TU ngày 
22/01/2021 v xay drng va phát trin van hOa, con ngu1i thãnh ph Yen 
Bái "Van minh, than thin, doàn kit, sang tao, hi nhp, giai don 2021 - 
2025"; K hoach cüa Ban Thuing vi Thành y ye nâng cao chi so hanh 
phüccüanhândânnàm2023 

Tuyên truyn, vn dông, h trçl, giüp d các h thoát nghèo theo K 
hoch cüa Ban Thu?mg vu Thành iy. 

1 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lãnh do co' 
quan chlu trách 
nhim tr'c tip 

LAnh do co' quan phi 
hçrp 

Lãnh do thành ph 
phu trãch 

B NHIM VV CV THE: 73 nhim vu 

PHONG KINH TE: 13 nhim vii 

Phát trin san xut nông nghip theo huâng nâng cao cht Iuqng, hiu 
qua, giá trj gia tAng gn vâi xãy drng nông thôn mi bn vthig . Dam báo 
Giá tn san xut nông lam nghip, thüy san nAm 2022 (giá SS2OIO) dat 
560 t' dng; Giá trj san phrn thu hoach trén I ha dt trng tr9t Va flUÔI 

trng thüy san nAm 2023 dat  150 triu dng; san lung luing thuc cO hat 
dat 3.3 10 tn. 

NAm 2023 

Dng chi Trtrâng 
phông Kinh të 

Dng chI Giám dc Trung 
tam dch vii h trçl nông 

nghip thành ph; Truing 
phong Tài chInh- K 
hoach; Twang phông 
Quàn l do thi; BI thu 

Dãng üy các xA, phuâng. 

Dng chi Phüng Tin 
Thanh - Phô Chü tich 

UBND thành ph 

2 
Tiép tiic trin khai quyt lit các bin pháp phông, chng djch, khng ch 

dlch  bnh trén dan gia süc, vt nuôi, dam báo san lucmg thjt hyi xut 
chung dat  9.300 tan. 

NAm 2023 

Dng chI Giám dc Trung 
tarn djch vu, h tw nông 
nghip TP; BI thu, Chü 
tich UBND xA, phuông. 

3 

Trin khai thirc hin t& D an trng r&ng cay da mvc  dich,  tao  cánh quan 
môi th.thng sinh thai và phát trin kinh th lam nghip trén dja bàn thành 
pho Yen Bái, giai doan  2021 - 2025, dlnh  huàng dn nAm 2030. ChI dao 
hoàn thành ké hoach trng 200 ha r&ng. T' l che phü rrng dat  33,2%. 

NAm 2023 

Hat truâng  Hat  Kim 11fl 

thành ph6; Bi thu Dáng üy, 
Chü tjch UBND cac xA, 

phumg. 

Tip tVc tham rnLru trién khai thc hin có hiu qua Nghj quyêt so 

69/2020/NQ-HDND cta HDND tinh và các chInh sách khác có lien quan. 
NAm 2023 

Giám d6c Trung tam djch 
vii h trq nông nghip 

thành ph6; BI thu Dàng uy 

các xA, phumg. 

5 Phát trin rnài 04 san phm OCOP NAm 2023 
Dng chI Thu trumg các 
phông, ban, dcm vj lien 

quan 

2 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

LAnh dao co 
quan chiu trách 
nhiêm trurc tip 

Lãnh do co quan phoi 

h91 
LAnh do thành ph6 

phu trách 

6 
Don dc, htráng dn các xà duy tn và nâng cao chat hrcing xây dung nOng 
thôn inâi. Trin khai xây drng 04 thôn dt thôn nông thôn mài kiu mu 
näm 2022 

Näm 2023 

Dng chI TrLrâng 
phOng Kinh t 

Ban Chi dao xây dirng 
nông thôn m6i thành phô; 
Dng chI Bi thu, Chi tich 

- 
cac xa 

Dng chi Phñng Tin 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

7 Chü dong trong cong tác phông, chng thiên tai, tim kim ciru nn. NAm 2023 
Ban Chi huy PC1T-TKCN 
thành ph6; Bi thtr, Chü tjch 

các xA, phuing. 

Dông chI Chü tjch 
UBND thành ph 

8 
Tham mi.ru chi dao thc hin tt cong tác quàn 1', khai thác các cong 
trInh thiy loi trên dja bàn; thuing xuyen kitn tra, nm bt dam báo tuâi 
tiêu nuàc phc vi san xut nông nghip. 

Näm 2023 
Giám dc Cong ty TNHH 
Tan PhCi; Bi thu, Chü tjch 

cãc xà, phuOng 

Dng chI Phing Tin 
Thanh - PhO Chü tich 

UBND thành ph6 

Trin khai thrc hin Ngh quyt s 20-NQ/TU ngày 22/01/202 1 cüa 
Thành üy Yen Bái v 'Phát trin cong nghip thành ph Yn Bái theo 
huâng bn v&ng, than thin vâi môi trithng, giai don 2021 - 2025, djnh 
huâng dn nAm 2030". Trin khai thrc hin t& các chtrcing trInh khuyn 
công, tiêt kim nàng Iuçirng. Thc hin giâi thiu và chp thun dja dim 
cho cac nhà deu tu Co nhu cAu du tu trén dja bàn thành ph& Xây drng 
k hoch, các giài pháp c th dam bào hoàn thành các miic tiêu giá trj 
san xut cOng nghip trên da bàn nàm 2023 dt 4.800 t dng. 

NAm 2023 

Dng chI Chi cic tnrang 
Chi ciic thud; Chi cic 

truâng Chi ciic Thong kê; 
Truâng phOng Tài chInh - 

Kê hoch; Tru&ng CáC 
phOng, ban din vi lien 

quan; Bi thu, Chü tjch các 
xâ, phu&ng 

10 
Tip tic thu hiit du tu vao ciim cOng nghip Au Lâu; tip tic dOn dc 
cac doanh nghip ti ciim cong nghip Au Lâu xay drng nhà may và di 
vào hot dng. 

Näm 2023 

Dng chi Truong các 
phông, ban, don vj lien 

quan; die BI thu, Chü tjch 
UBND xã Au Lâu 

3 



STT Nhim vy và chi tiêu 
Thô'i gian 
hoàn thành 

Lânh dao co 
quan chu trách 
nhim trtrc tip 

Lnh dao  co quan phi 
hçrp 

Lãnh dao thành ph 
phu trách 

11. 

Trin khai Nghj quyt s6 19-NQ/TU ngày 22/01/2021 cña Thành üy Yen 
Bái v "Phat trin thing mai  - djch vii thành ph theo huâng chuyên 
nghip, hin dai,  thüc dy kinh t do thj tang truâng nhanh, bn ving giai 
doan 2021 - 2025". Dam bào tng müc bàn lé hang hOa và doanh thu djch 
vi tiêu dung näm 2022 dat  18.000 tS  aong. 

Nãm 2023 

Ding chI TruOng 
phOng Kinh t 

Chi ciic truông Chi ciic 
Thng kê; Truâng phông 

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

dcin vi lien quan; BI thu', 
Chñ tjch cac xa, phuing. 

Dông chi Phing Tiên 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

12 

Dy manh  phát trin thuong mai  din tu; thanh toán không dung tin mAt. 
Tang cung cong tác phi hqp vâi các ngân hang thung mai  trên dja bàn 
khuyn khIch, htxâng dn ngu1i dan sr ding cac phtrcing thCrc thanh toán 
khong ding tin mt; phn du t' l ngu&i dan truâng thành scr dung the 
thanh toán không dung tin mt näm 2023 dat  75%. 

Näm 2023 
DOng chI BI thu Dâng üy, 
Chü tich các xã, phi.thng 

13 

Tao diu kin thun lcii v thu c hành chInh... d các doanh nghip tim 
kim, ma rng thj truang xut khu các san phàm hang hóa có tiêm nàng, 
lcii th cña thành ph, nht là cãc thi trumg kho tInh. Nàm 2022, giá trj 
xut khu dat  130 triu USD. 

Nãm 2023 

Chi ciic trtrâng Chi ciic 
thu; Chi cuc truâng Chi 

ciic Th6ng kê; TrirOng 
phOng Tài chinh - K 

hoach; TruO'ng các phong, 
ban dmi vj 

BOng chI Phüng Tién 
Thanh - PhO Chü tich 

UBND thành phO 

II PHONG TA! CH!NH - ICE HOiCH: 13 nhim vu 

Dy manh  cong tác tuyên truyn, ph bin các chinh sách u'u dãi, h trq 
dAu tu cüa tinh giai doan  2021 - 2025; chInh sách h trç phát trin kinh t 
tp th cCa tinh giai doan  2021 - 2025. ChC dng phi hcp vài các dcin vi 
trong thrc hin phát trin mài 120 doanh nghip, 08 hçrp tãc xã; 35 t 
hçrp tác. 

NAm 2023 
Dng chI Truâng 
phOng Tài chInh - 

K hoach 

Chi cc truO'ng Chi cic 
Thu; Chü tjch Uy ban 

MTTQ TP; Tw&ng phOng 
Kinh t; BI thu, Chü tich 

UBND xã, phuâng 
Dng chI Phüng Tin 
Thanh - PhO ChC tjch 

UBND thành phô 

2 Chi'i tn xây dirng kjch bàn tang trumg nAm 2023 Nàm 2023 
Chi ciic truâng Chi cic 
thong kê; Truang các 

phOng, ban, dcm v 

4 



STT Nhiêm vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Länhdaoco 
quan chu trách 
nhim truc tip 

Lãnh do co quan phi 
hop 

Länh dao thành ph 
ph trách 

3 

Thirc hin hiu qua K hoch du tu cong trung hn giai don 202 1-2025 
va K hoach  du tu cOng näm 2023; uu tiên b tn, si:r dvng  nguôn ngân 
sách cho cac d an to dng Irc thu hut cac ngun lrc du tu ngoài ngân 
sách, cac du an trong dim cO tInh chit Ian tOa, thiic dAy phát triAn kinh tE 
- xA hôi, cac dtr an cAp bach phong, chng thiên tai. Tp trung dAy nhanh 
tin dQ quyt toán cac cong trinh xay dng cci bàn t ngun vn ngãn 
sách nhà nLràc. 

Näm 2023 

Dng chi Trurng 
phOng Tãi chInh - 

K hoach 

Dng chI Truâng các 
phOng, ban, dan vj, doàn 
th TP; BI thu Dãng üy, 

Chc tich UBND xã, phung 

Dng chI Chü tich 
UBND thành phó 

Chñ trI tham muu, huâng dAn tnin khai eác giài pháp sit cht k' Iut tài 
chinh - ngân sách, chAp hành d toán ngAn sách nhà nirâc dung quy djnh 
cCia pháp Iuât; dAy nhanh tin do thAm dnh vic phân b ngân sách theo 
quy dinh. 

Näm 2023 

Dng chI Trithng các 
phOng, ban, dan vj, doàn 
th TP; BI thu Dãng üy, 

Chu tich UBND xA, phu&ng 

Xây dung kich  bàn, k hoch diu hành chi tit thu ngân sách, phAn dAu 
thu ngãn sách nãm 2023 dt 900 t dng. 

NAm 2023 

D&ng chi Chi ciic truang 
Chi cic thud; Truâng 

phOng Tài nguyen và Môi 
twang; Bi thu Dáng üy, 
Chü tjch các xA, phuang 

6 Thuc hiên dAy dñ, kip thai, cong khai NSNN theo quy dlnh. Näm 2023 

Dng chi Truâng các 
phong, ban, don vj, doàn 
th TP; Bi thu Dáng üy, 

ChU tich UBND xä, phuang 

7 

Tham muu thc hin giao dr toán theo huâng giao nhim vt, dt hang 
hoc dAu thAu cung cAp san phAm, djch vi cOng scr ding ngân sãch nhà 
nuOc tir ngun kinh phi chi thuang xuyên theo Nghj djnh s 32/2019/ND- 
CP ngày 10/4/20 19 cüa Chinh phiX di vâi các san phAm, djch vu cOng dü 
diu kiin. 

NAm 2023 
Dng chI Twang các 

phOng, ban, don vj 

8 
Trin khai thrc hiên nhanh chOng, dñng quydjnh cOng tác thAm dnh 

dlnh  giá tài san, dAt dai va thu tue thanh I tài san các d an cüa thành 
ph& 

Dng chI Twang các phOng, 
ban, don vj, doàn th; Bi thu 
Dãng üy, Chu tjch UBND x, 

phtrang 

5 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lành dao co 
quan chju trách 
nhiêm truc tiep 

Länh dao co' quan phi 
hçrp 

Lânh do thành ph 
phu trách 

Chü trI thuc hiên mua sm tài san tp trung phc vi thrc hin cong tác 
chuyên mOn cho các phông, ban, dcxn vj, UBND xA phu&ng. Näm 2023 

Dng chi Truâng 
phàng Tài chinh - 

K hoch 

Clii cçic twang Chi ciic 
thng ké; Bi thir, Chü tich 

UBND xa, phtrmg 

DOng chI Chü tich 
UBND thành ph 

10 
Hoàn thành cOng tác thm dnh, thm tra quy& toán các d an xây dirng 
ccx bàn và quyEt toán NSNN di v61 các dcxn vi dir toán, các xã, phirrng 
theo dung thai gian quy dlnh. 

Thirc hin quàn giá theo ccx ch thj twang, dam báo cong khai, minh 
bach. 

12 

Sit chat k' cuang, k 1ut hành chinh, lam tt cong tác kim tra, giám sat 
cong khai minh bach vic quàn Is', chi tiêu ngân sach, si.r ding tài san 

nhà nuàc ti các don vj. Xi Iy'  trit d& nghiém khc cac sai phm ye quàn 
l tài chinh dã duqc ccx quan kim toán, thanh tra, kim tra kin nghi. 

Näm 2023 

Dng chI Truang các 
phông, ban, don vj; Bi thu 
Dàng üy, Chü tich UBND 

xA, phuxng 

13 
Xây dirng K hoch phát trin kinh t - xä hi; dr toán thu, chi ngân sách 
và ké hoch du tu cOng nAm 2024 

Quy IV/2023 

Dông chI Truang các 
phong, ban,dccnvi;Bithu 
Dàng üy, ChCi tjch UBND 

x nhir?xn 

III PHONG TAI NGUYEN VA MO! TRUNG: 10 nhim vu 

1'5' 1 các ccx sa san xut, kinh doanh trong khu dan cu gay ô nhim môi 
trtr?mg duçxc di dcxi, hoc xfr 1 dt 95% tr& ten; trong dO xi:r I 100% ccx 
sâ gay ô nhim mOi truxng nghiêm trQng (nu cóphátsinh,). 

Näm 2023 

Dng chi Truâng 
phông Tài nguyen 

và mOi tru?lng 

BI thu Dàng Uy, Chü tjch 
UBND xä, phuing; các 

phOng, ban dcin vi lien quan 

Ding chI Trn Vit 
Dung - PhO Chü tjch 

UBND thành ph6 

2 
Thuc hiên diu chinh quy hoch diing dt giai don 2021 - 2030 ngay 
sau khi quy hoch tinh dixçxc cp có thm quyn phé duyt 

Näm 2023 
Dông chI Twang các 

phàng, ban, don vj lien 
quan 

3 Lp k hoch sCr dung dt thành ph Yen Bái näm 2024 Qu32 IV/2023 

Dng chi Giám d6c Chi 
nhánh Van phOng Dang ky 
dt dai thành ijh& Chi ciic 
tru&ng Clii cic Thu TP; 

D/c BI thu, Chu tjch 
UBND xa, phumg 

6 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thô'i gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chiu trách 
nhiêm trirc tiêp 

Lãnh dao co' quan ph11 
hçrp 

Länh dao thAnh phi 
phu trách 

4 

Rà soát, thu thp, chinh Iy' kru trü giAy tO' lien quan dn dt dai và hin 

trng si'r diing dAt ci1a các h gia dlnh, cá nhân phic vi cho vic s hóa và 
chuyn di d lieu dia chinh trên dja bàn thành phô 

NAm 2023 
Ding chi Truâng 
phOng Thi nguyen 

Va môi trung 

Ding chi Giám dc Chi 
nhánh Van phOng Bang k 
dAt dai thành ph6; Chi cuc 
truâng Chi cic Thud TP; 

B/c BI thu.r, ChC tich 
UBND xA, phtrOng 

Dng chI IrAn Vit 
DOng - Phó Chü tich 

UBND thành pM 

Phi hvp  Si Tài nguyen MOi truông kirn kê dAt dai ti thành ph Yen 
Bái näm 2023, thuc hin kim kê dAt dai theo dung k hoch d ra. 

Nàm 2023 

6 
Chü trI, phM hqp vâi các xa, phixO'ng ra soãt hin trang  sir dung dat cia 
cac ho gia dInh, Ca nhân trên da bàn thành ph dA quân l theo dung quy 

dinh. 

Näm 2023 
Dng chI Trueing 
phong Tài nguyen 

V môi tru&ng 

Dng chi Giám d6c Chi 
nhánh Van phOng Bang k 
dat dai thành Chi ctic phd; 

Tham muu tiAp tic trin khai thc hin hieu qua, dam bào tiAn d yêu U 

di vi Dir an s hóa v dAt dai. 
Nàm 2023 

Bong chi Truàng 
phOng Tài nguyen 

Va môi tr1Yng 

trug Chi cc Thud TP; 
B/c BI thu, Chü tich 
UBND xa, phLrOng 

8 
PMi hçip lam t& Cong tác thAm djnh, Mi thumg M trcl tái dlnh  cu CáC dir 

an, cOng trinh trên dia bàn thành ph& 
Nãm 2023 

Dng chi Trueing 
phong Tài nguyen 

va mOi trulng 

Dng chI Giám dc TI 
PTQD; TnrOng phOng 

QLDT, Kinh t TCKH; BI 
thu Bang üy, Chu tjch 

UBND xä, phuing 

9 

Theo dOi, don d6c, phi hçip trin khai thirc hin cap Giây chrng nhn 
quyAn sCr ding dAt kip thii cho nhân dan, dam bào các khoán thu tr hqp 
pháp hóa, chuyn mjc dich sir diing dAt dt 60 t' dng trâ Len. 
Chi dao các T M tr giài quy& cac thu tic hành chInh v dAt dai cho 
ngu1i dan cua thãnh pM và các xà, phung chU dng rà soát, nm bat d 
kip thOi giái quyt cac thu tVc hành chmnh v dAt dai cüa ngu1i dan theo 

phtrcing thirc "GO cüa trng nhã d tu van, ho trç?'. 

Nãm 2023 
Dng chI Truâng 
phOng Tài nguyen 

và môi trumg 

Bong chI Giám dc Chi 
nhanh Van phOng Bang k 
dAt dai thành ph& Chi ciic 
tnrâng Chi ciic Thud TP; 

B/c BI thu, Chü tjch 
UBND xà, phuO'ng 

7 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thai gian 
hoàn thành 

LAnh dao co 
quan chju trách 
nhiêm tnyc tip 

Länh do csr quan phi 
hçrp 

Lãnh do thành phi 
phu trách 

10 
Chü dng phi hcip vâi cac co quan, don vl,  xã, phu6ng xr I, giài quyét 
d,t dim các dcin, thix, kiEn nghi cüa nguôi dan d'i vol các Iinh vic do 
phOng quãn l, nht là don thu lien quan dn dt dal, giài phóng mt b&ng. 

NAm 2023 
Dng chi Tnning 
phông Tài nguyen 

và mOi trtrâng 

Dng chI Giám dc 
TTPTQD thành ph; 

Chánh Thanh tra thành 
ph& Truông Ban tip cong 
dan thành ph; Giám dc 

Chi nhanh Van phong 
Bang k dAt dal thành ph; 

Chi ciic truâng Chi ciic 
Thu TP; BI thu, Chci tjch 

UBND xã, phung 

Dông chi Trân Vit 
Dung - Phó Chü tch 

UBND thành ph 

IV PHONG QUAN LY pO TH4: 08 nhim vu 

Tip tVc  hoàn thin các quy hoach  phân khu các xa, phung theo quy 
hoach chung; hoàn thành vic thrc hin 1p quy hoach cac xã Minh Bào, 
Tuy Lc, Au Lâu, diu chinh quy hoach  phân khu phisng Nam Cu&ng. 

Näm 2023 
Dng chi Trurng 
phOng Quán I' do 

thi 

Dng chi truâng các 
phOng, ban, don vj; Die BI 
thu, Chü tjch UBND xA, 

phung 

DOng chi Trân Vit 
Dung - PhO Chü tich 

UBND thành ph6 

2 
Tp trung hoàn thin và trinh phê duyt D an cong nhn thành phô Yen 
Bái dat  tieu chi do thj loai  II 

Näm 2023 

Dng chi Trtràng 
phông Quàn I do 

thi 

Dng chi trtrâng các 
phOng, ban, don vi;  Die BI 
thu, Chü tich  UBND xa, 

phuing 

Ding chI Chü tich 
UBND thành ph6 

Xây dirng Va trin khai thrc hin Chuong trInh phát trin do thl thành ph 
Yen Bái, tinh Yen Bái giai doan  2021 - 2025, djnh huâng dn nAm 2030 

Näm 2023 Dng chi Truâng cac 
phOng ban, don vi lien quan 

Dng chI Trn Vit 
Dung - PhO Chi tjch 

UBND thành ph 
4 

Thuing xuyen kim tra, don d6c cac don vi cung irng djch vii cOng Ich 
thirc hiên t& cong tãc quét và thu gom rae trén dja bàn thành ph& không 
d rae thai tn dQng trên dtrrng. PhAn dAu T' l thu gom rae thai rn do 
thj dat  100%; T' 1 thu gom, xCr l' chAt thai rn nông thôn dat th 90% trY 
len. 

Näm 2023 

Dông chi Tru&ng 
phOng, ban, don vi; Bi thu 
Bang üy, ChU tjch UBND 

xä, phumg 

8 



STT Nhim vu và ch tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhiêm truc tip 

Lãnh dao co quan phi 
hç'p 

Lãnh dao thãnh ph 
phu trách 

Rà soát tinh hlnh quãn l', cAp phép xây drng trên dja bàn thành ph& kin 
nghi xt I các truâng hcp sai phm. 

Näm 2023 Dng chi Truâng 
phông Quàn I dO 

thi 

Di quàn I trt t do thi 
thành ph 

Dng chi TrAn Vit 
Dung - Phó Chü tich 

UBND thành ph 

6 
Theo dOi, quàn I chat chê vic cAp phép, d dAt, vn chuyn dAt trén dja 
bàn, kin ngh xü I nghiêm các truâng hçip vi pham. 

Nãm 2023 

7 
Chñ tn, phi hçip vói Ban Quãn I dij an dAu tu xây dirng, UBND các xA, 
phuàng thirc hin trng 5.000 cay xanh dO thj. PhAn dAu din tIch dAt cay 

xanh do thj nãm 2023 dt 8,1 m2/ngu1i 

Näm 2023 
Dng chI Truâng 
phOng Quãn " do 

th 

Dông chI Truàng phong 
Tài chinh - K hoch; 

Giám doe BQL DA dâu 
xây dçrng TP; Bi thu Dàng 

UY. Chü tjch UBND xã, 
phixeing -- 

8 
Phát tnin h thing din chiu sang tuyn ngO; phi hqp, don dc vOi 
UBND cac xã dAy manh xA hti hóa din chiu sang tuyn agO; phAn dAu 
t' le khu nhà a, ngO xóm duqc chiAu sang näm 2023 dat 82%. 

Nàm 2023 
DOng chi Bi thu Dáng üy, 

Ché tich UBND xA, phumg 

V BAN QUAN L' DIJ AN DAU TU xAY DIfNG THANH PHO: 05 nhiêm vu 

DAy nhanh tin do, hoàn thành các cong trInh, dir an chuyn tiêp; k:1 
trtrng trin khai thrc hin các cOng trInh d an khâi cong mâi näm 2023. 

Nam 2023 

Dng chI Giárn 
dc Ban Quãn 1 
du an dAu tu X1Y 
dng thành phO 

Dông chi Tnrâng phOng 
Tài chInh - K hoach, 

Quán 1' dO thj; Giám dc 
Trung tam Phát tnin qu 

dAt; Bi thu, Chü tjch 
UBND xA, phu?mg 

Dng chI Trn Vit 
DOng - PhO Ché tjch 

UBND thành ph 2 Thuc hiên hoàn thành 100% kA hoach vn dAu tu cOng näm 2023. 
Các phOng, ban, don vj 

lien quan; Chü tich UBND 
the xã, phuing 

T chrc thc hin nghiêm vic t chCrc lira chçn nhà thAu qua mng 
Internet 

Näm 2023 

Dng chI Truing phOng 
TCKH, Quàn ly do thj; Bi 

thu Dàng üy, Chü tjch 
UBND xä, phuing 

9 



STT Nhim vu và chi tiêu 
The'i gian 
hoàn thành 

Lãnh dao c0 

quan chju trách 
nhiêm trtrc tip 

Länh do co' quan ph6i 
hqp 

Lãnh do thành ph6 
phu trách 

Hoàn thành cong tác Ip báo cáo quyt toán dr an hoàn thành theo dung 
thi gian quy djnh. 

Näm 2023 
Dng chi Giám 

d6c Ban Quán 1 
dr an du tu xày 
dçrng thành phO 

Dông chi Twang phOng 
TC-KH; BI thu, Chti tjch 

UBND cac xä, phuang Dng chi Trn Vit 
Dung - Phó Chu tich 

UBND thành ph6 
5 

Ph6i hçip vài Trung tam PTQD thành ph6 trin khai thc hin hoàn thành 
các dr an phát trin qu5 dAt theo dtng tin d, k6 hoch ducic duyt, dam 
báo thu ngân sách tr phát trin qu5' dAt näm 2023 d?t  220 t' dng trâ len. 

Näm 2023 

Dng chi Giám d6c Trung 
tam phát trin qu dAt; Bi 
thir, Chü tich UBND xa, 

phuing 

VI CIII CUC THUE THANH PHO: 05 nhim vu 

Chü tn tham miru xây dirng kch bàn, giài pháp, bin pháp thu ngân sách 
näm 2023 chi tit theo trng tháng (bao g6m cà thu can dôi và thu tr dAt) 
dam báo clii tiêu giao närn 2023 dt 900 t' d6ng 

Näm 2023 

Dng chI Chi CUC 

trtrâng Chi cuc 
thu 

0/c Truing phOng Tài chinh - 
K hoach; 0/c Giãm ct& 'IT 
PTQD; Die Trueing phOng 

TNMT; D/c Bi thu Dang bO 
các xa, phirang 

Dông chI Chü tjch 
UBND thành ph6 

2 
Djnh kS'  hang tháng báo cáo Thiràng tryc Thành üy, iT UBND thành ph6 
và d xuAt giái pháp lAnh dao, chi do v thu ngân sách dam báo k hoach 
d ra. 

Dng chi Clii cue 
truang Chi cic 

thu 

Die Twang phOng Tài 
chinh - K hoch; Die 
Giám d6c TT PTQD 

Dng chI Chñ tjch 
UBND thành ph6 

Trin khai quyt lit các bin pháp ch6ng thAt thu ngân sách, rà soát 
th trng khoàn thu, sc thu6, nhAt là nhung khoàn thu, sAc thuA cO khà 
nang hiit thu d chü dng xây drng phirong an bü dAp thIch hop, khà thi 
nhäm hoãn thành k hoch thu ngân sách duc giao. Nàm 2023 

Dng chI Chi 
tru&ng Clii cic 

thu 

Dông chi Truâng phOng 
Tài chInh - K6 hoch; Tài 

nguyen vâ MOi truong, 
Giám d6c Trung tam phát 
trin qu5 dAt; Bi thu Dáng 

üy, Chü tjch UBND các xA, 
ohuan 

4 
Tang cuing thanh tra, kim tra; nâng cao chAt lucmg cong tác quán I 
thuL lIch cue, chü dng quàn ly thu trên dja bàn dam báo thu dung, thu 
dü, thu kip thai vào ngân sách 

D/e Bi thu, Chü tjch 
UBND xA, phtràng 

10 



Dong chi Giám 
dc Trung tam 

phát trin qu? dt 
thành ph 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 

phát trin qu dt 
thành ph 

Dng chI Giám 
d6c Trung tam 

phát trin qu9 dt 
thành ph 

Näm 2023 

Näm 2023 

Nám 2023 

Ding chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 

Dng chI Trn Vit 
Dung - Phó Chü tich 

UBND thành ph6 

Dng chi Trn Viêt 
Dung - PhO Chü tjch 

UBND thành ph6 

STT 

5 

VII 

2 

3 

4 

Nhim vu và chi tiêu 

Dy mnh lrng dung cong ngh thông tin, chuyn di so trong cOng tác 
thu, phn du: 
+ T l ho nôp thud phi nông nghip bng hnh th(rc thanh toán không 
dCing tin mat dat 56%; 
+ T lê nop phi trtróc b xe may, ô tO bang hinh thcrc thanh toán không 
diingtin mt4t 75% 
+ T' l doanh nghip np thu din tCr dat  96%  

Thôi gian 
hoàn thành 

Nãm 2023 

LAnh (tao co 
quan chin trãch 
nhiêm tru'c tip 

D/c Chi cic 
truâng Chi ciic 

thud 

LAnh (tao co quan phi 
hçrp 

Die Bi thu, Ch tjch 
UBND xã, phuing 

Lanh (tao thänh pho 
phu trách 

Dng chi Chü tjch 
UBND thành ph 

TRUNG TAM PHAT TRIEN QU'' DAT THANH PHO: 05 nhim viii 

Lam tt cong tác bi thir?ing, h trg, tái dlnh  cu khi thu hi dt d thirc 
hién cac cong trInh, dir an theo k hoach cüa thành ph; phi hqp thirc 
hin GPMB cac cOng trinh trong dim cüa tinh trên dla  bàn. 

Rà soát, chinh l' bin dng dt dai nhât là dôi vOi các dr an thu hi giái 
phóng mt bang. Vn hành h thng du lieu phn mm giãi phOng mat 
b&ng thành ph& 

Phi hcip von Ban Quàn l' dr an Du tu, xay dirng thành ph tham mtru 
trin khai thuc hin hiu qua cOng tác thu ngân sách dam báo thu t& tin 
tái djnh ctr dt 70 t' dng tr& len. 

Dng chI Trurng các 
phOng, ban, &m vj lien 

quan; die BI thtr, Chü tich 
UBND xa, phuOng 

Trtrâng phOng Tài nguyen 
mOi truong TP; Giám dc 
Chi nhánh VP DKDD; BI 
thu Dáng üy, Chü tjch các 

xa, phuàng 

GD Ban Quàn I du an du 
tu xay drng; Chi cic Thu; 
Chi nhánh VP DKDD TP 
Trumg cac phOng, ban, 
ckrn vj; BI thu Dàng üy, 

Chü tich  UBND xä, phuing 

Lam t& cOng tác bi thung, h trq, tái djnh cu khi thu hi dt d thirc 
hin cac cong trInh, dii an trong eim cOng nghip Au Lâu, thành ph Yen 
Bái 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 

phát trin qu5 dt 
thành ph 

Dng chi Truâng các 
phOng, ban, &Yn vj lien 

quan; (tic BI thtr, Chü tjch 
UBND xã Au Lâu 

Dng chi Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tjch 

UBND thành ph 
NAm 2023 

11 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Tho'i gian 
hoàn thành 

Lãnh do co 
quan chju trách 
nhiêm trtrc tiep 

Länh Io co' quan ph6i 
hç'p 

LAnh do thành ph6 
phu trách 

Lam tt câng tác giái quy& dcrn thu và tham muu cho UBND thành ph 
Yen Bái trong cong tác giái quy& dcin thu theo thm quyn 

Nam 2023 

Dng chi Giám 
dc Trung tam 

phát triên qu5' dat 
thãnh ph 

Dng chi Tnrông cac 
phOng, ban, dcin vi lien 

quan; Bi thu Dãng Ciy, Chü 
tjch UBND các xã, phung 

Lãnh dao UBND 
thành phô 

VIII CHI NHANH VAN PHONC DANG K' DAT DAI THANH P110 YEN BA!: 03 nhiêm vu 

Chü trI giái quyt các thu tiic hành chInh, cp Giy chüng nhn quyn scr 
dung dt cho nhân dan dung thai han. 

Näm 2023 

Dng chI Giám 
dc Van phOng 
Dang k dat dai 

thành phô 

Dng chi Trthng phOng 
Tài nguyen môi truang; 
Chi ciic tru&ng Chi ciic 
thud; Trirâng Bô phân 

phiic vii hành chInh cOng; 
Bi thu, chñ tjch các xã, 

phurng 

Dng chi Trn Vit 
Dung - PhO Chü tjch 

UBND thành ph6 

2 
Bâo dam các khoán thu tü hgp pháp hóa, chuyn miic dich sr diing dt 
dt 60 dng trei len. 

Chu trI, phi hcip vOi các cci quan, dcm vj, xA, phuang lien quan xCr 1, 
giái quyt düt dim các dcin, thu, kin nghj, d xuât cüa ngu1i dan lien 
quan den giãi quyt thu tic hành chinh ye dt dai và các ni dung thuc 
th.m quyn, trách nhiêm xu I, giái quyt cüa Chi nhánh. 

Truang các cci quan, dcin 
vi, ChU tich UBND xA, 

phtr?mg 

LX CHI CUC  THONG KE THANH P110:02 nhim vu 

Chu trI phi hçip vâi các phOng, ban, dcm vj và các xA, phuing trong vic 
rà soát, dánh giá các chi tiêu phát trin kinh t - xA hi cüa thành ph& xA, 
phuang dam báo tInh dung, thóng ké dy du, khách quan kt qua thrc 
hin các chi tiêu phát trin kinh th - xä hOi  cüa thành ph näm 2023. 

Nàm 2023 
Bong chi Chi ciic 
truâng Chi cic 

thngkê 

Dông chi Truâng cac 
phOng, ban, dcm vj; BI thu 
Dãng üy, Chü tjch UBND 

xa, phuông 

Dng chi Chu tjch 
UBND thành ph 

2 Khão sat dánh giá chi s hanh phüc cüa ngu1i dan thành ph Yen Bái 
Thang 
11/2023 

12 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thô'i gian 
hoàn thành 

Lãnh dao c0 

quan chiu trách 
nhiêm truc tip 

Lânh do c0 quan phi 
hqp 

Länh dao thành ph 
phu trách 

X DO! TRAT T nO THI: 01 nhiêm vu 

Tang ctthng cong tác quán 1 trt tr dO thi; T chCrc ra quãn theo djnh k' 
d xir l' vi pham trot t do thl. 

Näm 2023 
Dng chi Di 

trithng Di trt tij 
do thj 

Dng chi Trung phong 
Quãn l' do thj, BI thu, Chii 

tich UBND xã, phung 

Dng chi Phüng Tin 
Thanh - PhO Chñ tich 

UBND thành phO 

XI HAT KIEM LAM THANH PHO: 03 nhim vu 

I Phci hqp vâi phOng Kinh t trin khai trng mói 200 ha r&ng tp trung. 

Näm 2023 
Dng chI Hat 

truâng Hat  kim 
lam 

Dng chI Tnrâng phông 
Kinh tE; Bi thu Dang 

Uy ban nhãn dan a, 
phumg 

Dng chI Phüng Tiên 
Thanh - Phó Chü tich 

UBND thành ph 2 Chü trI chi dao  thut hin phát trin 14,2 ha r1ng da miic dIch 

Trin khai thrc hiên hoàn thành 100% chi tiêu, nhirn viii cia ngành; thrc 
hin tt cong tác quán l', bâo v thng, phOng cháy chUa cháy rrng; kim 
tra, kim soát lam san, quãn l', báo v dng 4t hoang dã... theo quy djnh 
cña Lut lam nghip va các quy djnh cña pháp lut. 

NAm 202 
Dng chI Hat 

trtrng Hat  kim 
lam 

Các co quan, phOng, ban, 
don vj lien quan; BI thu 

Dang üy, Chü tich  UBND 
các xà, phung 

Dng chI Phüng Tin 
Thanh - PhO Chñ tich 

UBND thà.nh ph 

XII TRUNG TAM DId VU HO TRJ NONG NGHIP: 05 nhiêm vu 

1 

Thrc hin tuyên truyn, huang dn các bin pháp phát triên san xuat 
nông, lam, nghip, thiy san nhm dam báo din tich, khung ljch thai 
va san luong theo k hoach. Duy trI, phát trin các chu6i giá trj trong Sàfl 

xuAt nông nghip. 

Näm 2023 
Dng chi TruOng phông 
Kinh t; Chü tich Uy ban 

nhân dan xA, phuing 

Dng chI Phüng Tin 
Thanh - PhO Chñ tjch 

UBND thành ph 

2 

Thuc hin tuyên truyn, hung dan, thirc hin các bin pháp tng hçip 
phOng, chng djch, khng ch djch bnh trên dan gia süc, gia cm, thüy 
san, dac biêt là bênh Dai chó mèo, Cüm gia cam, bnh Djch tá 1cm Châu 
Phi, bënh Viêm da ni cuc trâu bO, bnh La mm long móng gia sUc. 

NAm 2023 

Dng chi Truing phOng 
Kinh t; Giám dôc Trung 
tam tê; Chü tich  Uy ban 

nhân dan xA, phumg 

Dng chI Phüng Tin 
Thanh - Phó Chü tjch 

UBND thành phô 

13 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Tho'i gian 
hoàn thành 

Länh (lao co 
- 

quan chiu trách 
nhiêm truc tip 

LAnh (lao co' quan phi 
hçrp 

Lânh (to thành ph 
phu trách 

Phi hçip vâi phông Kinh t& UBND các xA phuing thirc hin tuyên 
truyn, huàng dn các t chtc, ho gia dInh tham gia dir an theo Nghj 
quyt s 69/20201NQ-HDND cüa 1-hi dng nhân dan tinh Va CáC chinh 
sách khác có lien quan. 

Näm 2023 
Ding chI Giám 
dc Trung tam 
Dch vii, h trcl 
phát trin nông 

nghip 

Dông chI Truông phOng 
Kinh t; Chü tjch Uy ban 

nhân dan xã, phung 

Dông chI PhUng Tiên 
Thanh - Phó Chci tch 

UBND thành ph 

4 

Chü trI trin khai thirc hin tiêm phông, giám sat tiêm phông vc xin 
phông bnh cho dan vt nuôi trén dla  bàn dt 100% theo k hoach (Trong 
do: Vc xin Dai  chó mèo 7.000 Iiu; vc xin LMLM trâu bO 1.500 Iiu/02 
dqt; vc xin Tii huyt trüng trâu bô 750 liu; vc xin djch tá Iqn 15.000 
Iiu; vc xin kép Tii huyt trUng, PhO thuong han lcin 15.000 liu). 

Nãm 2023 
Dng chi Trirông phông 
Kinh t; Chü ticli CJy ban 

nhân dan xã, phi.ring 

Dng chI Phiing Tin 
Thanh - PhO Chü tich 

UBND thành ph 

Trin khai thirc hin t& cOng tãc kim soát gist m, kim tra v sinh thu 
y; COng tác kim tra nhp dan gia süc, gia cm vào dja bàn; Xây dtrng cac 
Cu sâ, vüng an toàn dich bnh theo quy dlnh  cüa Lut ChAn nuôi, Lut 
Thti y và các quy dnh cüa pháp lut; Thrc hin tót cong tác diu tra, phát 
hién - du tInh, dr báo tinh hinh sinh vt gay hi trên mt s6 cay trông 
chmnh, dinh kS'  7 ngày/ln, kim tra giám sat dng rung, theo dOi din 
bin sau bnh hi, tng hçip s6 lieu ra phiu báo din tIch (qua phan mem 
PPDMS) theo quy djnh. 

Nãm 2023 
Dông chi Twang phOng 
Kinh t; Chñ tich Uy ban 

nhân dan xA, phuOng 

Dông chI Phüng Tiên 
Thanh - Phó Chu tjch 

UBND thành ph 

14 



'I'HANU U 

3: NHIM VJ TRQNG TAM CUA CAC C QUAN KIIOI VAN HOA - XA HQI 

THÔNG TIN - TUYEN TRUYEN NAM 2023: gm 52 nhim vu 

theo K hoach hành dóng sj6 - KH/TU ngàyj.2-/12/2022 cia Thành áy) 

STT 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lãnh dao c0 

quan chu trách 
nhim triyc tip 

Lãnh do co' quan 
phoi hqp 

Lãnh dao thành 
ph ph trách 

vu và chi tiêu 

A NilIEM VU CHUNG: 05 nhiêm viii 

Chi dao thuc hiên có cht Iucmg, hiêu qua nhim vii theo chirc näng, nhim vi 
cüa Co quan, don vj mInh. Xây dmg ké hoch chi tit, phân cong nhim vi cho 
trng té chCrc, cá nhán chu trách nhirn thc hin vói thii gian, h trInh ci th d 
hoân thành toàn diên, vucit mCrc các chi tiêu, nhim vv thLr1ng xuyên vã các chi 
lieu, nhiêm vu duac giao theo K hoach hành dng cüa Thành ciy; dng chI 
tnthng các phông, ban, don vi chiu trách nhiêm t chrc thirc hin các chi tiêu, 
nhiém vti c.Xa don vj rnInh, thu&ng xuyên don dc, dãnh giá tin d thrc hin. 

NAm 2023 

Dng chI Truâng 
các phOng, ban, 
don 1d6I 

hóa - xA hOi,  thông 
tin và truyn thông 

Dông chI Thu tnrâng 
các phOng, ban, don vj, 
doàn the; BI thu, Chü 
tich UBND xA, phithng 

Dng chI Phó Chü 
tjch UBND thành 
ph6 phii trách vAn 

hóa - xA hOi 

2 

Tp trung bão thn, tOn tao và phát huy các giá trl van hóa 4t the, phi vat  the; 
phát huy vai trO gia dinh, cong dng, xA hi trong xây dimg môi tnrng vAn hóa, 
con ngI.r1i, xây dmg hInh ãnh con nguñ thãnh phe Yen Bái "Van minh, than 
mien, doàn kIt, sang to, hi nhp". 

Xây diyng, trin khai thijc hin các Nghj quyt, De an, Chucing trInh, Kê hoch 
thuOc linh VItC co quan, don vj mInh theo dOi dam báo tin d, cht Itrqng. 

Tuyên truyen, van  dng, h trçl, giüp d các h thoát nghèo theo K hoch cüa 
Ban Thuing vi Thành üy. 

io chrc so kit, dánh giá sAt kt quA 03 nAm trién khai thirc hin các chLrong 
trInh, k hoach, d an, chInh sAch (ITnh vuc vAn hOa - xA hi) thirc hin Nghj 
quyét Di hi thn th(r XIX DAng b tinh, Nghj quyét Di hti DAng b thAnh phô 
In thtr XX 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thinh 

Länh dao co 
quan chin trich 
nhim trLrc tip 

Lânh dao co. quan 
phoi hVp 

Länh do thinh 
ph( phi trich 

B NHIEM VU CU THE: 47 nhim vi 

PHONG GIAO DIJC vA DAO TAO: 06 nhim vu 

Tip tic trin khai thrc hin D an phát trin giio diic mm non tinh Yen Bái 
giai doan 2021 - 2025; D in tri&l khai Chucing trinh Giio diic ph thông 2018 
và xây drng tnthng dat  chun quôc gia tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025. 
Nim 2023, t' 1 giio viên dt chun dat  93,2%; duy tn 40/40 truâng cong 1p 

h dat chuan quoc gia ; D in xiy dirng cic trung : Tiu hçc Nguyn Thu H9c 
Tiu hçc Kim Dng, THCS Lê Hng Phong, THCS Yen Thlnh, Mm non Bong 
Sen dat  tnr&ng trçng dim v cht Iuqng. 

Thing 
12/2023 

Dèng chi Truâng 
phông Giáo dc và 

Dio tao 

Dông chI Trmmg các 
phOng, ban, dyn 

thành ph; Bi thu Ding 
üy, Chü tich UBND 

cac xã, phirong 

Dng chi PhO Chi 
tich UBND thành 
phô phii trách van 

hôa-xãhi 

2 
Trin khai thirc hin có hiu qua mO hmnh "truOlig hc hanh  phüc"; dn ht nAm 
có 70% trueing mm non, ph thông cOng 1p trén dla  bàn thành ph6 dat  chi tiêu 
trung hçc hanh  phic. 

Tháng 
12/2023 

3 
Thirc hin tt cong tic phân 1ung hçc sinh sau t& nghip THCS, THPT gn vâi 
dnh huóng ngh nghiêp, dim bio 10 - 12% h9c sinh sau t& nghip THCS VaO 
h9c giio dic ngh nghip. 

Thing 
12/2023 

4 
Tip tiic thc hin dng bô các gui pháp ning cao cht lixcmg giio dic müi 
nhçn và dai  trà, t 1 HS tiu hpc hoàn thinh cp h9c là 100%; t l tt nghip 
THCS trén 90%; quan tim dAu tu giio diic müi nhn vi dai  trà. 

Thing 
8/2 02 3 

15/15 xa, phu?ing duy trI và dat  ph cp GDMN tnê 5 tui, ph cp GDTH, 
GDTHCS müc dO 3, Xóa mu chO mtrc dO 2 

Thing 
11/2023 

6 
4 irten khai nhân rng mO hInh chuyn d6i s6 trong tru1ng hçc dn 100% cic 

trurng mâm non, tiu hçc, trung h9c co s& cOng 1p trén dja bàn thinh ph 
Tháng 
12/2023 

2 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thol gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chin trách 
nhim tryc tip 

Lãnh dao c0 quan 
phoi hqp 

LAnh do thành 
ph6 phi trách 

PHONG LAO DQNG, THU'QNG B!NH VA XA HO!: 07 nhim v 

Tip tVc  trin khai hiu qua D an "Dnh huOng chuyn djch Co cu lao dng 
nông nghip sang phi nông nghip thành phô Yen Bái dn nãm 2020, thm nhIn 
dn näm 2025"; phãn du näm 2023 chuyên djch 325 lao dng tr nông nghip 
sang phi nông nghip. 

Nãm 2023 

Dng chI Trirâng 
phông Lao dng, 
thuong binh a 

hi 

Dng chi BI thu, Chü 
tich UBND xa, phtrng 

D6ng chi PhO Chü 
tich UBND thành 
ph6 ph trách van 

hOa - xa hôi 

2 

Tham mtiu trin khai thrc hin hiu qua D an djnh huOng phát trin nguôn 
nhân lirc chit 1ugng cao thành ph6 Yen Bái, giai don 2021 - 2025. Thrc hin 
hoàn thành muc tiêu t6ng s6 lao dng qua dào tao nãrn 2023 là 1.978 ngwô'i, 
trong do: Cao dng: 462 ngtrô'i; Trung cp: 261 ngtthi; So cp và dào to ngh 
duâi 3 tháng: 1.255 ngu'ôi; t' l lao dng qua dào tao dt 85,3%, trong do t' l 
lao dng qua dào to có van b&ng chtrng chi dt 66%. 

Nãm 2023 
Dng chI BI thu, Chü 
tjch UBND xà, phtrng 

Tham muu xây dvng  K&  hoach  cña Ban Thtthng vi Thành üy v cong tác giârn 
ngheo bn vng thành ph6 näm 2023 

Qu 112023 
(ban hành 

sau khi 
Tinh 

ban hành 
k hoach) 

Dng chI Chü tjch ' 
ban MTTQ thành ph6, 
truông các doàn th& Bi 

thi.r, Chñ tjch UBND 
xã, phi.thng 

4 

Trin khai quyt liit hoàn thành muc tiéu giàm nghèo, phn du giàm 80 hO 
nghèo, t I giãm nghèo giám cOn 0,42% (tuclng d.rcing mCrc giãm 0,25%), 
d6ng thai tham muu tri8n khai thrc hin hiu qua "D& an h trq, giüp dà hO 
nghèo có hoân cãnh dc bit khó khän không có khà näng tr thoát nghèo trén 
dja bàn thành ph6 giai don 2021 - 2025. 

Nàm 2023 D6ng chi ChC tjch Uy 
ban MTI'Q thành ph6, 
truOng các doàn th& BI 

thu, Chü tjch UBND 
xa, phurng; Các t6 
chüt, cá nhãn, DN 

Rà soát nhu cu h trq lam nhà ô cho hO nghèo, hO cn nghèo và ngui có cong 
vâi cách mang; van dông cac t6 ch(rc, cá nhân, doanh nghip tham gia giip d 
lam nhà a cho hO nghèo, hQ cn nghèo và ngi.rai cO cOng vâi cách mng, dam 
báo ht näm 2023 trên dja bàn thành ph6 không cOn nhà tom. 

Näm 2023 

3 



STT Nhim vu và chi tiêu 
ThOi gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co' 
quan chju trách 
nhim truc tip 

Lãnh dao co quan 
phol hçrp 

LAnh do thành 
ph ph trách 

6 
Tang cung thirc hin các bin pháp bão dam miic tiêu bInh ding gii Va sir tiên 
b phi n; chäm soc va bào v tré em. 

NAm 2023 
Ding chi Trirng 
phOng Lao dng, 

thuong binh Va xã 
hQi 

Dông chI BI thtr, Chü 
tch UBND xâ, phirng Ding chI PhO Chü 

tjch UBND thành 
ph phii trich van 

hóa - xä hOi 

Thirc hin tt ch d, chinh sách di vi ngtthi cO cong vài each mng, di 
tuqng bào trçl xâ hi, h nghèo; chi trá ch dO trçl cp hang tháng, ch dO mOt 
ln, tng qua cho các dôi tuçng chInh sách nhân dip L, Tt darn bão dting, dü, 
kjp thai. 

Nãm 2023 
Dng chi Bi thu, Chñ 
tich UBND xã, phuing 

III PHONG VAN HOA - THÔNG TIN: 13 nhiêm vu 

Chü tn xây drng K hoch t chtc các hot dng k' nim nhitng ngày l lan 
näm 2023 (KI hoach t chz?c các hoat dông /cj.' niêm 93 nám Ngày thành lap 
Dáng cong san Viêt Nam và don Xudn Tan Stru 2021; KH td chzc cOc hoat 
dOng Icj) niêm 93 nám khài nghia Yen Bái; Ku tuyên truyn kj' niêm ngày 30/4 

- 
01/5, KU tuyên truyn, kj nim ngày thành 4p Dáng b(5 tinh và thành 1p 
Dáng b thành M Yen Bái...). 

Näm 2023 

Truâng ban Chi 
do các ngày I Ian 
thành ph; TnrOng 
phông Van hOa - 

Thông tin 

Truâng ban Tuyén giáo 
Thành üy; Giám dc 
Ti-ung tam Truyn 
thông và Van hóa 

Dng chi PhO Chü 
tjch UBND thành 
ph phi trách van 

hóa - xA hOi 

2 
Tham muu Ké hoach trin khai thuic hin phong trào "Toàn dan doàn kit xay 
dwngdàisngvanhóa" nãm 2023. 

Tháng 3/ 
2023 (Sau 

khitinh 
ban hành) 

Dng chI Trithng 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

Dông chi Truông các 
phông, ban, dcm vj; BI 
thu Dàng üy, Chü tjch 
UBND cac xä, phtrOng 

3 

Tip tVc  dy mnh và thirc hin t& phong trào "Toàn dan ã'oàn kit xdy du-ng 
dâi sang vOn hOa" g&n vài Cuç$c vn d5ng "Toàn dan doàn kIt xáy drng nông 
thón m&i, dO thj vOn minh", dam bào t I h gia dInh d tiêu chun van hóa 
91,3%; t' l thôn, t dan ph dt tiêu chun van hOa dt 89%; t'  l cci quan, 
don vj, doanh nghip dt tiêu chun van hOa dt 96,2%, s gia dInh dat gia dinh 
van hOa tiu biu dt 390 gia dInh; s thôn, t van hóa tiêu biu là 19 thOn, t 
danphó. 

Näm 2023 

Tham muu t chCrc kim tra cong tãc quãn l nhà nuàc trong linh vut van hóa 
di vai 05 xa, phuOng. 

Nam 2023 
Dng chI Truang 
phông Van bOa - 

Thông tin 

Dng chI Tnràng các 
phOng, ban, don vj; BI 
thu Dàng üy, Chü tjch 
UBND các xA, phurng 

4 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lânh dao co 
quan chiu trách 
nhiêm trtrc tip 

Länh do cr quan 
phoi hçrp 

Lânh dao thành 
ph phu trách 

Tham mtru K hoach náng cao chi s h?nh  phàc cho nguài dan trn dja bàn 
thành ph nAm 2023. 

Thang 3/ 
2023 

(Sau khi 
tinh ban 

hãnh) 

Dng chI Trtr?mg 
phong Van hOa - 

Thông tin 

Dng chI Chi cic 
tnrâng Chi ciic thng 
kê; BI thu Bang ày, 

Chü tich UBND các xã, 
phung 

Bong chi PhO Chñ 
tch IJBND thành 
phô phi trách van 

hOa-xãhôi 

6 

Tip ti1c trin khai hiu qua các ho?t dng kich cu du lich ni dja; dng thai, 
dy mtnh trin khai cong tác truyn thông, xüc tin, quáng bá và xây drng cac 
chuo'ng trInh kIch cAu thu hat khách du Ijch quc t& phân du näm 2023 dOn 
khoãng 150.000 hrçrt du khách tâi Yen Bái vâi doanh thu ts hot dông du ljch 
dt 135 t dng. 

Näm 2023 
DôngchIBithu, Chü 
tich UBND xA, phuing 

7 K hoach va t chIrc Ngày chy Olympic "VI src khôe toàn dan" nAm 2023. 

Qu 1/2022 
(sau khi 
Tinh ban 
hành ,j 
hoach) 

Bang chI Truâng các 
phOng, ban, &Yn vj; Bi 
thu Bang ày, Chü t!ch 
UBND các xA, phung 

8 D an dt ten các tuyn duing mâi trén dja bàn thành ph Yen Bái Qu 1/2023 

9 K hoach  Chuyn dM s thành ph Yen Bái näm 2023 
Tháng 

0 1/2023 

10 K hoch nâng cAp Trang Thông tin din tü thành ph Qu 112023 

Tham muu xây dung Bô tiêu chI Cong dan s, quy trinh bInh xét Va cOng nhn 
cong dan s trên dja bàn thành ph 

Qu> 1/2023 

12 Tham muu xay dimg Bô chi so DII cAp xA Qu 1/2023 

5 



STT Nhim vi và chi tiêu 
Thôi gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhiêm truc tip 

Länh dao co quan 
phoi hçrp 

Länh do thành 
ph phii trách 

13 
K hoch dào tao, tp hun, bi du'ng nhn thüc v chuyn di s cho can bô, 
cong chüc, viên chCrc thành ph6 vâ xä, phirâng; dam bào it nhAt 100% can b, 
cong chCrc, vin chüc dirqc tp huAn, bi dung, ph cp k9 näng s cd bàn. 

Nàm 2023 
Dng chi Trueing 
phOng Van hóa - 

Thông tin 

Dng chI Trucing các 
phOng, ban, dcm vj; Bi 
thu Dàng üy, Chü tch 

UBND xA, phung 

Dng chi Phó Chñ 
tch UBND thành 
ph phii trãch van 

hóa - xâ hOi 

IV PHONG NQI VIJ: 06 nhim viii 

1 
Tham muu thrc hiên cong tác bô tn, sp xp can b, cong chüc, vien chic dam 
báo dung co cu, vi tn vic lam, trInh d chuyên mOn nghip vii 

Näm 2023 

Dng chI Trting 
phOng Nôi vi 

Dng chI Tru&ng cac 
phOng, ban, &rn vj; Bi 
thu Bang üy, Chü tich 

UBND xa, phtrng 

Dng chi ChCI tich 
UBND thành ph 

2 Thirc hin quy trmnh tuyn ding cong chüc cap xã nãm 2023 thành ph Yen Bái Näm 2023 

Tham rnru ban hành và trin khai K hoach cOng tác quãn l nhà 
thu - liru tr trén dja bàn thành ph Yen Bái nAm 2023 

NAin 2023 

Tham muu ban hành và trin khai K hoch cOng tác quàn 1y' nhà nuc s' Ôfl 

giao tin nguOng trén dja bàn thành ph6 Yen Bái näm 2023 
Nãm 2023 

5 Xây dirng, ban hành, trin khai K hoach  Cái cách hành chinh nAm 2023 NAm 2023 
Dng chI Phüng 

Tin Thanh - PhO 
Chü tjch UBND 

thãnh ph 6 
Tham muu ban hành và trin khai K hoch kim tra cong vii näm 2023 di vâi 
cãc co quan, don vj, x, phuing thuc thành ph (trong do, kim tra tü 05 xA, 
phumg trY len). 

Näm 2023 
Bong chi Truâng 

phông Ni vii 

Dng chI TwOng các 
phOng, ban, don vj; Bi 
thu Dàng ily, Chü tjch 

UBND xA, phung 

V VAN PHONG HO! DONG NHAN DAN VA UY BAN NHAN DAN: 07 nhim vu 

I 
Tham muu phi hçip vOi các don vj liOn quan vn hành hiu qua Trung tam 
giám sat, diu hành thông minh (LOC) thành ph Yen Bái nhm phiic viii tt 
cOng tác chi do, diu hành cüa Thành üy, HDND, UBND thành ph& 

Näm 2023 
Dng chI 

Chánh VAn phOng 
HDND&UBND 

Dng chi TruOng các 
phOng ban, don 

thành ph 

Bong chl Chü tjch 
UBND thành ph 

6 



STT Nhim vu và chi tiêu 
Thoi gian 
hoàn thành 

Lãnh dao co 
quan chju trách 
nhim truc tip 

Lãnh do co quan 
phi hçrp 

Lãnh do thành 
ph phu trách 

2 Tham mtiu t chic L cong b thành ph Yen Bái dat  do thi Ioai  II Näm 2023 
Dng chI 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Dng chI Tnthng các 
phOng ban, don v 

thành ph 

Dông chi Chü tich 
UBND thành ph 

Tip tuc trin khai thirc hin nghiém tCic, dng bô, hiêu qua các bin pháp phông 
chng các dich bnh truyn nhim và dich bnh Covid-19 trong tinh hInh mâi 
dam bào theo phi.rcng châm "ThIch Crng an toàn, Iinh hoot  và kim soát hiu qua 
djch bnh Covid-19'. Näm 2023, cd bàn kim soát dugc tinh hinh dlch  bnh 
truyn nhim trên da bàn, hoàn thành cong tác tiém ching vc xin phOng Covid- 
19 theo k hoach 

Näm 2023 
Dông chi 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Dng chI Giám dc 
Trung tam 

Trung các phOng, don 
vl lien quan; BI thu 
Dàng üy, Chü tich 
UBND xA, phtrOng 

Dng chi Chü tch 
UBND thành ph 

4 
Xây drng 02 tram  y t phung Minh Tan, Yen Thjnh hoat  dng theo nguyen l 
y hoc gia dInh. Trin khai "bang dim chat Iuqng dlch  vi  tai tram y th xä" theo 
huâng dn ti 15 tram y th xA, phung. 

NAm 2023 
Dng chI 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Dng chI Chü tjch 
UBND thãnh ph 

5 
Xây drng K hoach phong chng suy dinh du&ng tré em nàm 2023 dam bão t' 
I trê em dual 5 tui suy dinh dung can näng theo tui nãm 2023 dat  4,5%; t 
I tré em dual 5 tui suy dinh duOng chiu cao theo tui nãm 2023 dat  8%. 

Näm 2023 
Dng chi Chánh 

Van phông 
HDND&UBND 

Dong chI Chü tjch 
UBND thành ph 

6 

Duy tn, tang cuing h thng giám sat dich, không d djch bnh nguy him xáy 
ra và din bin phirc tp trên din rng; crng phó kjp thi vâi các tInh hung 
khn cp; tiêm chOng dy dü cho trê duài 1 tui; t I tré em duài 01 tui duqc 
tiêm chUng dÀy dü cac 10a1 vc xin dat  99,5%. 

NAm 2023 
Bong chI 

Chánh Van phOng 
HDND&UBND 

Bong chI Chü tjch 
UBND thành phc 

DÀy manh cong tác dan s6 trong tinh hinh mài gOp phÀn nâng cao tui thp trung 
bInh näm 2023 dat  74,3 tui; s nAm s6ng khOe dat  68 nAm. 

Nãm 2023 
Dng chI 

Chãnh Van phOng 
HDND&UBND 

Dông chi Chü tjch 
UBND thành phó 

7 



STT Nhim vu và ch tiêu 
Thôigian 
hoàn thành 

Lãnh dao co' 
quan chlu trách 
nhim trc tip 

Lanhdaoco'quan 
phoi hqp 

LAnhdothành 
ph6 phi trách 

VI TRUNC TAM Y TE THANH PHO: 05 nhiêm vi 

Tip tuc trin khai thrc hin nghiêm tüc, dng bô, hiu qua các bin pháp phOng 
chng các djch bnh truyn nhim và djch bnh Covid-19 trong tInh hinh mi 
dam bào theo phucmg châm "Thich cxng an toàn, linh hot va kim soát hiu qua 
djch bnh Covid-I9". Nàm 2023, ca bàn kim soát ducic tlnh hInh dch bênh 
truyn nhim trén dja bàn, hoàn thành cong tác tiêm chUng vc xin phOng Covid- 
19 theo k hoach 

Nãm 2023 
Dông chi Giám 

dc Trung tam 
t thành ph 

Dng chi ThU tri.thng 
các phOng, ban, dcm vi, 
doàn th& BI thu Dâng 

Uy, ChU tjch UBND xä, 
phuâng 

Dông chI Phó ChCt 
tich UBND thành 
phô phi trách van 

hOa-xâhOi 

2 
Xây dijng 02 tram y t phuOng Minh Tan, Yen Thlnh hoat c1ng theo nguyen Iy 
y hc gia dInh. Trin khai "bang dim chit hrcng djch vii t tram y th xà" theo 
htrang dn tai  15  tram  y t xã, phu&ng. 

NAm 2023 

Dng chI Trueing 
phOng Y t; Giám 
dc Trung tam '' 

t thành ph 

Dng chi Bi thu Dãng 
uy, Chc tich UBND 

các phuing Minh Tan, 
Yen Thjnh 

D&ng chI Chü tjch 
UBND thành ph 

3 
Xây drng K hoach phông chng suy dinh duo'ng tré em näm 2023 dam bão t 
I tré em dirâi 5 tui suy dinh dung can näng theo tui nàm 2023 dat  4,5%; t' 
lé tré em duâi 5 tui suy dinh dung chiu cao theo tui nAm 2023 dat  8%. 

Näm 2023 
Ding chI Bi thu Dàng 
Uy, ChU tjch UBND 

cac xà, phuing 

Duy trI, tang cir&ng h thng giám sat dch, không d djch bnh nguy him xãy 
ra và din bin phüc tp trën din rng; Cmg phO kip thii vài các tInh hung 
khn cp; tiêm chüng dy dü cho tré duâi I tui; t 1 trê em duài 01 tui ducic 
tiém chCng dÀy dC các loai  vÀc xin dat  99,5%. 

Nãm 2023 
Dng chI BI thu Dãng 

ChC, tjch UBND 
cac xa, phueing 

Dy manh cong tác dan s trong tinh hInh mâi gop phÀn nâng cao tui thç trung 
bInh näm 2023 dat  74,3 tui; s näm song khOe dat  68 nàm. 

NAm 2023 

D6ng chI Chi ciic 
trirâng Chi cic thong 
ke; Bi thu Dáng Uy, 

Chü tich UBND các x, 
phumg 

8 



STT Nhim vi và chi tiêu 
Thai gian 
hoàn thành 

Lãnh do co 
quan chlu trách 
nhim trrc tip 

LAnh do co quan 
phti hçp 

LAnh do thành 
ph1 phu trách 

VII TRUNG TAM TRUYEN THÔNG vA VAN HOA: 03 nhiêm vu 

Tuyén truyn phát huy giá tn van hóa t& dep, dm dà bàn sc dan tc, c vu, 
dông viên xãy dijng hInh ãnh con ngu'âi thãnh ph Yen Bái "VAn minh, than 
thiên, doAn k&, sAng to, hôi nhp"; các k hoach, chucing trInh, giãi phAp nâng 
cao ch s hanh phüc cho ngisi dan. 

NAm 2023 

Dng chI Giám 
dc Trung tam 

Truyn thông và 
VAn hOa thành ph 

Truông phông VAn hóa 
và Thông tin; BI thu 
Dàng ñy, Chfi tjch 
UBND xA, phuing 

Dng chi Phó Chü 
tjch UBND thành 
ph ph trách vAn 

hOa - xA hôi 2 
Nâng cao cht Iu'qng phong trào "Toàn dan tham gia th dc th thao theo 
guung BAc H vi di"; dam bão t' 1 dan s tham gia Iuyn tp th dic th thao 
thuing xuyên trén dja bàn thành ph dat 63%. 

NAm 2023 Dng chi GiAm 
dc Trung tam 

Truyn thông và 
VAn hóa thành ph 

Trung phOng VAn hóa 
và Thông tin; Bi thu 
Dãng üy, Chü tich 
UBND xA, phtthng Xay drng chuyên miic riêng v chuyn di s6; tn sut phát song chuyên mitc 

ye chuyen di s 1 1n/tun 
NAm 2023 

9 



NllIM V1J TRQN 
<JJ '. PHV LVC  3.3 

Jj C .I' CO QUAN LIEN QUAN TRONG LTNH V1TC NQI CH!NH, QUOC PHONG AN NINB NAM 2022: 55 
Nhim v' 

ç4Kèm theo KI hoach hank dong sd 168-KH/TU ngày 12/12/2022 cza Thank zy,) 
r 

TT NHI1M VU VA CHI TIEU 
TH(R GIAN 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Till 

LANH DAO CO 
QUAN, DON Vj 

PHO! HP 

LANH DO 
THANH PHO 
PHIJ TRACH 

A NHIEM VU CLIUNG CUA KHOI: 09 Nhim vu 

Chi do thrc hin có cht lucing, hiu qua nhim vi theo chüc 
nãng, nhim viii cüa c quan, &Yn vj mmnh. Xây drng k hoach chi 
tiM, phân cong thim vu cho timg t ch(rc, cá nhân chiu trách 
nhim thrc hin vOi thôi gian, 10 trInh cii th d hoãn thành toàn 
din, vt.rçit müc các chi tiu, thim vu thtthng xuyên và các chi 
tiêu, nhim vu duac giao theo K hoach hành dng cüa Thành üy; 
dng chI thu tnthng các dcm vi trong khi chju trách nhim t 
chüc thirc hin các clii tiêu, nhim vt cüa ngành minh; thuông 
xuyên don d&, clánh giá tin dO th%rc hin. 

Nam 2023 
Các &ng chI trzthng 

cac Cu quan trong khôi 
D/c D Dtc Minh 
BI thu Thành zy 

2 

Phat huy scrc mnh tng hçip ci:ia cã h thng chinh tn, xây dung 
nn quc phông toãn dan, th trn quc phOng toãn dan gn vài 
th trn an ninh nhân dan vüng mnh; khu vtrc phông thU thãrih 
ph vOng chic. 

Gift vfrng an ninh chInh tn, trt tr - an toãn xã hOi,  không d xáy 
ra tOi  phm hot dng theo kiu xA hOi  den, không d hlnh thãnh 
các ti diEm phUc tp yE ma tUy, mi dam, ci bc gay büc xUc 
trong dtrlunxâhOi. 



TT NHIM V1J VA Cli TIEU 
THciI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO Cci 
QUAN, DON VI CHU 

TRI 

LANH DAO Cci 
QUAN, DON V 

PHOI HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

4 

Thirc hin có hiu qua các giãi pháp dé phông ngra tham nhüng, 
phát hin xr 1 kjp thri các hành vi tham nhung, tiêu c%rc, lang phi 
và xü 1 nghiêm theo quy dnh cüa pháp 1ut. Thu hi ti da tài san 
cüa nhà nuOc bj chim dot, that thoát trong các vu an tham 
nhüng, kinh t. 

Nam 2023 
Cac dong chi tru-o'ng 

cac co quan trong khoz 
D/c Do Dttc Minh 
Bi tim- Thanh uy 

Thrc hin t& cong tác diEu tra, truy t, xét xü và thi hânh an, 
không d xáy ra oan, sai, bó lQt ti phm trong hoat dOng t6 ting. 

6 

Tip tiic di mâi cong tãc chi do, diu hành; thirc hin t& cong 
tác cái cách hành chinh; dy mnh vic üng ding cong ngh thông 
tin trong các hot dng chuyên môn, nghip vi và quàn 1' diEu 
hành. 

7 
Thirc hin nghiêm ch d tip cong dan djnh ks', giài quyt khiu 
ni, t cáo; chü dng, tIch circ di thoi vói nhãn dan, tháo gc 
vuàng mc trong giai phong mt bng thrc hin các dir an. 

8 

Tp trung theo dôi cong tác thi hành an hành chInh, thi hãnh các 
khoàn thu cho ngãn sách nhà nuóc dt cao hin so vth nam 2022; 
tp trung phãn loai,  nâng cao khá nàng thi hành an các vi vic lien 
quan dn tIn dimg ngán hang. 

Tuyên truyn, vn dng, h trçl, giñp d các h thoát nghèo theo 
Ké hoach cüa Ban Thuing vii Thành üy. 

2 



TT NIIIM VU VA CIII TIEU 
TH(1I GIAN 

HOAN THAN!! 

LAN!! DAO C(1 
QUAN, DON Vj CHU 

TRI 

LAN!! DAO CO 
QUAN, DON Vi 

PHO! H1P 

LAM! DAO 
THAIH PRO 
PHV TRACH 

B NH1M V!J CU THE: 46 Nhim vi 

Cong an thãnh ph: 13 nhim viii 

Phát hin va xfr 1' kjp th?ñ các hot dng móc ni gifla d6i tucing 
phãn dng, tiêu circ, bt man, co hi chInh trj vci cl6i tuclng khiu 
kiên kéo dài d lôi kéo qun chüng nhãn dan gay ri an ninh, trt 
tr trên dja bàn. Chii dng phông ngra, du tranh không d di 
tuçing phân dng hoat dng cong khai ch6ng d6i. Kien quyt 
không d hInh thành t chüc chInh tn di 1p trên dja bàn. Không 
d xáy tInh trang xuAt cânh trái phép trn dja bàn. 

Nãm 2023 

Dóng chI Trwóng Cong 
an than/i ph 

Chi huy tridmg Ban 
CHQS thành phô, BI 
thit Dâng ñy các xa 

phwöng 

Dong chi Nguyen 
NgQc Tr,1c - Chü 
rich UBND thành 

p/i6 

2 
Chü trI, phôi hcip bàn dam an ninh chInh frj - trât tr an toàn xà hi, 
không d phát sinh phCrc tap, tp trung dông ngthi gay rM an ninh, 
trãt P1 ?i 15/15 xA, phuing trén dia bàn. 

Nàrn 2023 

3 
Bão dam an ninh, an toãn tuyt dôi các sir kiin  chinh trj, kinh tê, 
vAn hóa - xà hi trQng d.i cüa dat nuâc, cüa tinh, thãnh phô dién ra 
trong nAm 2023. 

Nãm 2023 

T chirc du tranh mnh vói the lo?i ti phm v trât t xä hOi 
kiên quy& không d xãy ra tOi  phm có th chirc hoat dng theo 
ki&i "xà hi den". Giâm trên 3% ti phm v trt tr xA hi so vOi 
nAm 2022; t5' 1 diu tra khám phá các 1oi tôi phm v trot tr xã 
hôi dat trên 85%, trong do an rt nghiêm tr9ng và dc bit nghiêm 
tr9ng dt 95% trâ len; 100% t6 giác, tin báo v ti phm , kin 
nghj kh&i t ducic tip nhn , thi 1, trong dO t 1 giãi quyt dt 
trén 90%. Kim ch và lam giãm tai nn giao thông trên cã 3 tiêu 
chi, trong do giâm It nht 5% s nguii ch& do tai nn giao thông 
so vâi nAm 2022. 

Nám 2023 

Thu trzthng các ca 
quan kh61 nai  chInh; 
BI tint Dáng üy các 

xâ phzthng 

3 



TT NHIM Vij vA CIII TIEU 
TH1I GIAN 

lOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V CHU 

Till 

LANH DAO CO 
QUAN, DON Vf 

PHOI H(W 

LANH DAO 
THANH rHO 
PHU TRACH 

5 

Lp h sa dua it that 10% s nguii nghin ma tüy có ho sa quàn 
1 vao co sâ cai nghin (tnft s dang Irong cci sá cai nghien, cci sà 
chüa bênh, s trong Trai tam giam, s diu fri thay thi bcng 
Methadone và so ngzthi già khOng lap ha sci dita vào cci so cai 
nghiên). 

Nám 2023 

Dng chI Trtthng Gong 
an thành ph 

Bi tint DOng üy các 
xO phu-àng Dang chi Nguyn 

Ng9c Trác - Chü 
tjch UBND thành 

ph 

6 

DAy mnh cãi cách hành chinh, nâng cao hiu lrc, hiu qua quan 
l nhà nuóc v an ninh trt tr; tIch circ üng ding khoa hc cong 
ngh phic vi,i cái each hành chInh; phAn dAu kt qua do kthng sir 
hài lông cCa ngithi dan di vài vic giài quyt thñ tiic hành chinh 
vói ngu&i dan vâ doanh nghip dt trên 98% hài lông và rAt hài 
lông; kt qua xác djnh chi s cãi cách hành chInh cüa Cong an 
thành ph6 d?t l°ai tot trO len. 

Nàm 2023 

Tang cuing vai trô nêu gtnmg cUa can b , dang viên trong vic tu 
duong, rèn luyn do düc, li sng và thrc hin thim vi chInh trj 
duçc giao; giãm t l can b, chiên s sai ph.m phãi xü l k' 14t 
dircri 0,5% trên t6ng quãn si. 

NOm 2023 

8 
Hoàn thành chi tiêu tuyn cong an than dan nghia vi näm 2022 
dat 100% ( chi tiêu). 

Tham mu'u trin khai xã hi hóa 1p dt 195 Camera an ninh dja 
bàn xã, phuing kt ni vói cong an xä, phuing 

Nám 2023 
Phông Tài chInh - KI 
hoach, Ban Quán 1j 

dtán thànhph 

10 
Tham mini xây drng Chucrng trInh hành dng thirc hin Chi thj 
cüa Tinh Ciy v& tang ci.thng lãnh do cong tác bào dam ANTT näm 
2023 trên dja bàn thành ph 

Tháng 1/2023 
Dáng chI Tnrthng Cong 

an t hành ph 
BI tint Dâng iy các 

xâ, phzthng 
Dông chI Nguyen 
Ngoc Trüc - Chü 
tjch UBND thành 

pM 11 Xây dirng, trin khai phong trào toàn dan bão v ANTQ Nám 2023 
Dng chI TrwOng Cong 

an thành phô 
BI this Dâng zy các 

xâ phzthng 

4 



TT NHIEM VU VA CHI TIEU 
THUI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO C 
QUAN, DCN V CHU 

Till 

LANH DAO C 
QUAN, D(N Vi 

PHOI HCP 

LANH DAO 
THANH P116 
PHU TRACH 

12 

Phti hop tham muu, rã soát, d xut qu5 dt an ninh (CAX) theo 
tinh thn Nghj quyt s 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 cüa Bô ChInh 
tr va Nghj quyêt s 93/NQ/TU, ngày 20/10/2022 cüa Tinh üy Yen 
Bái. 

Näm 2023 
Dng chI Trithng Cong 

an thành ph 

PhOng Tài chInh - Kê 
hoach, BI tint Dáng 
uy cac xa, phwàng £kng chI Nguyn 

NgQc Trthc - Chth 
tich UBND thành 

13 

Tip tlic phi hcip tharn mini thrc hin Quyt dinh s 06/QD-TTg 
phê duyt "Di an phát trin 1mg ding du lieu v dan cu, djnh danh 
và xac thuc then t1r phuc vu chuyn dôi s quc gia giai doan  2022 
- 2025, tam thin dn näm 2030" (D an 06). 

Nãm 2023 
f*ng chI Truàng Cong 

an thành phJ 
BI tine Dáng thy các 

xã, phtthng 

II Ban Chi huy Quân si thành phô: 06 nhim vi 

T chrc duy tn ch d tri.rc sn sang chin dâu: 
- T chine duy tn nghiêm ch d trrc sn sang chin du; trirrc san 
sang irng phó thiên tai - tim kim ciru nan  theo quy djnh; phi hop 
chat chë vini các 1c h.rçmg chine näng nm chic tInh hInh dja bàn, 
kjp thii xir 1 nhftng tinh hung phirc tap  nay sinh ngay tn co sâ. 
- Phi hop chat chë vini các 1irc luçmg trong thirc hin nhim vi 
bão v an ninh quc gia, báo dam trt tr, an toàn xã hi, du tranh 
phông, chng ti pham và nhim vi qu& phông theo Nghj djth s 
03/201 9IND-CP cüa ChInh phü. 
- Tham gia kin vao cac d an phát trin kinh t - xã hi, gn vini 
cuàng tiam lirc,  xây drng th trân qu&c phông, an ninh trên dja 
bàn. 

Nãrn 2023 

Dng chI Chi huy 
trtthng Ban Chi huy 
Quán sit thành ph 

BI tint Dáng thy các 
xO phnt&ng 

D/c Do Dthc Minh 
BI thzt Thành thy 

2 

Thuc hiên t,t cong tác tuyn chn va gi Cong dan nhp ngU, hoàn 
thành 100% chi tiêu giao (50 chi tiêu). 
Thrc hin cong tác dung viên quãn di, quân s tham gia dt 98% 
tm len. 

Näm 2023 

5 



TT NHIM VJ vA CHi TIEU 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

P110! Hç1P 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

T chirc hun luyn 1rc lucmg thung trixc 100% dat  yêu cu, 
trong do 85% trô len dat  khá, giOi; hu 1uyn lrc 1ung dan quãn 
tr v và 1c luqng dr bj dng vién 100% dat  yêu cu, trong do 
75% tri len dt khá, giôi. 

Nám 2023 

DóngchIChihuy 
trithng Ban Chi huy 
Quán sit thành ph 

BI tint Dáng zy các 
xã, phiràng 

1)/c Do Dzc Minh 
BI tint Thành zy 

4 

- Chi do th chüc t chrc din tp chin du phOng thu tai  03 xã, 
phrông (xã Tan Thjnh, phtring Yen Thjnh, Nguyn Thai Hoc); 
din tp ng phó bão 1it, tim kim ciru nan  phuông Hp Minh 
theo ké hoach. theo k hoach. 
- T chüc xây drng can cü giã dinh;  t chüc din khU VIC 
phông thu thành ph và phithng Ding Tam (dong day din tp khu 
vixc phOng thu c&p tinh). 

Nãm 2023 

Cu can b tham gia bi dullng kin thirc quc phông an ninh theo 
k hoach; t chüc bi duäng kin thrc quc phOng an ninh cho 
các di tucin.g 4 dat  100% k hoach  (t chrc 04 lap vâi 450 dng 
chI). 

Nàm 2023 

6 
Thirc hin cong tác chInh sách d6i vai quãn dOi  và hu phuong 
quail di; cong tác dan vn xây drng co s0 chInh tn vung manh 
toàn din. Hoàn thành 100% chi tiêu theo k hoach  giao. 

NOm 2023 

III Vin Kim sat nhân dan thành phd: 05 nhim vi 

Thrc hin ding bO các giái pháp d thirc hin t& hon cong tác 
thirc hành quyn cong t, kim sat vic giái quyt t giac, tin báo 
v& ti phm, kin nghj kh&i t. Bâo dam 100% truông hçip thi 
giâi quyt to giác, tin báo v ti pham, kin nghj khài t6 duc 
kim sat. Kim sat 100% S6 vii an hInh sir ngay tir khi khOi t6. T' 
l b&t tam  gill chuyn khâi t6 hInh sr dt tlr 98% trY len; t 1 an 
Vin kim sat trá h6 so d diu tra b6 sung cho Co quan diu tra 
2%; t lê Tôa an trâ h6 so d& diu tra b6 sung cho Vin kiêm sat 
cO can ca 2,5%. Ra quy& djnh truy t6 dung han  100%, dam b 
truy t6 dung tOi  danh  dat  tll 98% tr& len. Không có an dInh chi 
diu tra do không phm tôi. 

Nàm 2023 
Dng chi Viên trithng 
Vin kim sat nhOn dan 

thành ph 

Trtthng COng an 
thành ph Chánh an 

Tôa an nhdn dan 
thành phó. Chi Cc 
trzthng Chi Cyc Thi 

hành On dOn sit 
thành ph 

1)/c Do Dzc Minh 
BI (hit Thành zy 



TT NHIEM vJ vA CHI TIEU 
THfl GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO C1 
QUAN, DN VI CHU 

Tifi 

LANH IMO CY 
QUAN, DON VI 

rHO! HOP 

LANH DAO 
THANH rHO 
PHU TRACH 

2 

Thirmg xuyên phi hap vói Co quan diëu tra rà soát các vii an 
dang tam dInh chi diu tra, yêu cu Co quan diu tra tIch crc xác 
minh d sam phc hM diu tra, tránh bô lot tôi phm. T' 1 kháng 
ngh phüc thm v hIrth sir thrcic Tôa an chAp nhn dat  tü 85% tr 
len; t' 1 kháng nghj phüc thAm v dan sr duoc Tôa an chAp nhn 
trên 80%. Ban hành it nhAt 1 kin nghj trong mi lTnh vuc: hoat 
dng diu tra; hoat d)ng tam  giü,  t?m  giam; hoit dng xét xr hinh 
sir, dan sr, hãnh chinh; hoat dông thi hành an hmnh sir, thi hành an 
dan si,r. T' I kin ngh duçic CáC ca quan, don vi hiu quan chAp 
nhn dat  trên 80%. T I giãi quyt khiu nai, t cáo thuc thAm 
quyên cüa Vin kim sat trên 80%. 

Nám 2023 

Dong chI Viên trtthng 
Viên kkm sat nhOn dOn 

thành pM 

Trzthng Cong an 
thànhphO, Chánh an 

TOa an nhán dOn 
thành ph Clii Cuc 
trwàng Chi Cyc Thi 

hành an dOn st 
thành pM 

Dng chI D Dic 
Minh - Bjthit 

Thành zy 

3 
Nâng cao chAt Iucmg tranh ting cña Kim sat viên. Khong Co an 
hinh sir, dan sir, hãth chinb bi Cap phüc thAm, giám dc thAm xét 
xirr tuyên hUy có trách nhiêm cUa Vin kim sat. 

Nãm 2023 

Kim sat cht chë vic tam gitt, t?m  giam, thi hành an hInh sir và 
thuc hin ch d di vai bj can, bj CáO, nguii bj kt an cüa nhà 
giam, tam  giam; kim sat nghiêm vic xét rut ngAn thai gian then 
thãch cüa an treo và giãm thai hn chap hành cài tao  không giam 
giu; kim sat chat chê cac truông hcrp tha tü truâc thai han  có diu 
kin cr trü tai  dja bàn thành ph; kim sat cht chê Cong tác thi 
hành an dan sir, hành chinh cüa Chi ciic Thi hành an dan sir thành 
ph Yen Bái. 

Nãm 2023 

Ddng chi Viên trnthng 
Vin kk4n sOt nhdn dOn 

thành phd 

Trnthng Cong an 
thành phd, ChOnh On 

TOa On nhOn dOn 
thành phd,  Chi Cuc 
trtthng Chi Cyc Thi 

hành an dOn sti 
thànhphô 

D/c Dä Dnc Mmli 
BI tint Thành 4v 

7 

5 

DAy manh  cong tác kim tra, thanh tra, giám sat viêc thirc thi cong 
vu trong nOi  b ngành, khAc phiic các tn tai han ch báo cáo Vin 
kim sat nhãn dan cAp trên, xü 1 nghiêm tüc, kjp thai các dan vj, 
cá nhân cO sai pham (nu cO) d nâng cao chat hxcing dOi  ngü can 
bô, Kim sat viên. 

NOm 2023 



TT NHIM vtj vA CHi TIEU THI GIAN 
. 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, D1N V CHU 

TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HOP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

IV Tôa an nhân dan thành phd: 05 nhim vy 

Dam bào 100% các vi vic diicic giái quyt trong han  1ut djnh, 
trong do: 
- An hInh sr ti 1 giài quyt dat  90% so vOi s thu 1; 
- Các vul vic dan sur  ti I giài quyt dt 85% so vOi s thii 1; 
- An hành chinh ti 1 giái quyt dat  65% so vói s thui 1; 
- Xir ly vi pham hành chInh tai  Tôa an dat  99% so vâi s thui 1'; 
- Ti 1 hOa giài thành các vul an dan sur,  hon nhãn và gia dinh, kinh 
doanh, thucing mai,  lao dng dat  tir 30% trâ. 100% quyt djnh 
cong nhn sur  thóa thu.n cüa các ducing sir khOng b khàng nghj 
theo th tuic  giàm dc thm; 
- Dam báo 100% các bàn an, quyt djnh cüa Toà an duçic ban hành 
trong thji han  1ut djnh. 
- Ti 1 an bj hüy, bj süa do 1i cCia Thm phán, Hi dng xét xCr 
duài 1,2%. 
- Dam báo 100% bàn an, quyt djnh hInh sur  có hiu 1rc pháp 1ut 
duçic dua ra thi hành trong han  1ut djnh. 

3 0/9/2023 
Dông chI Chánh an 

Tha an nhdn dan thành 
pho 

Trzthng Cong an 
thành phô, Vin 

trzthng Viên kim sat 
nhdn dan thành phd, 
Chi Cuc trttóng Chi 
Cuc Thi hành an dan 

1ii phd, 
Trwàngphông Tw 
pháp thành phd 

Dng chi Dä Van 
Nghi - Phó BI tint 

Thtthng trrc 
Thành zy 

2 

Tang cir?ing t chüc các phiên tôa rut kinh nghim. Trong nam, 
mi Thm phán t chüc It nht 02 phiên tOa rut kinh nghim theo 
tinh thn cái each ttr pháp. 
Trin khai thurc hin nghiêm vic t chirc xét th phiên tôa trrc 
tuyn. Trong nãm th chic duc It nhAt 05 phiên tôa tWc  tuyên. 
Trong nam, t chüc 02 phiên tôa liru dng d tuyên truyn, ph 
bin giáo duic  pháp 1ut. 

3 0/9/2023 

Dông chI Chánh an 
Tôa an nhán dan thành 

phd 

Dng chI Dë Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thzthng tritc 
Thành zy 

A 

Tang cuâng cOng tác thanh tra, kim tra nghip vu, kjp th&i phát 
hin nhng vi ph?m, thiu sOt d un nn, chn chinh. Tip tuic 
dy manh cong tác phông, ch6ng tham nhüng, lang phi; tp trung 
clii dan cac ctcrn vj trurc thuOc giám sat vic cong khai, minh bach 
trong quãn 1', sü ding tài chinh, tài san cong. cong tác can bt va 
các ch d chInh sách dé,i v&i cOng chtrc, ngithi lao dng 

Nám 2023 



TT NHIEM vu v CHi TIEU 
TH(fl GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI CHU 

TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI HQP 

LANH DAO 
TIIANH PHO 
PH1J TRACH 

4 

Thrc hin nghiem tue nhim vii cái các tis pháp ti Tôa an theo 
tinh thn cüa Trung uong cüa Ban can sr dâng TOa an nhân dan 
t6i cao. Tip tiic dy mnh cái each thñ tiic hành chInh tu pháp ti 
Tôa an, dam bào sir tách bch giQa hot dng hành chInh tu pháp 
von hot d)ng xét XU. 

NOm 2023 

DOng chI Chánh On 
Tôa On nhOn dOn thành 

ph 

Trithng Cong an 
thành phO Vin 

trzthng Viên kim sat 
nhOn dOn thành ph 
Chi Cuc trzthng Chi 
Cyc Thi hành an dOn 

sit thành phá 
TrithngphOng Tz.t 

phOp thành M 

Dtng chI D Van 
Nghi - Phó BI tint 

Thithng tritc 
Thành 4v 

5 
Tang cu6ng tng ding cong ngh thông tin trong cong tác chuyên 
môn, quán 1, diu hành. Thijc hin kjp thoni, hiu qua giáp sat 
phiên tôa xét si'r, di thoi trite  tuyn. Trin khai TOa an din 

NOm 2023 

V THANH TRA THANU PHO: 03 nhiêm vu 

Hoàn thành 100% k hoach thanh tra näm 2023 và các cuôc thanh 
tra dOt  xut theo chi do cüa Thành üy, UBND thành ph& Thc 
hiên t& cOng tác thanh tra v trách nhim cüa ngi.rOi dung dAu 
trong thirc hin thim vi  duçtc giao; tp trung vào các 11th vixc d 
phát sinh vi phm, tiêu cite,  tham nhüng; kim tra, don dc vic 
thrc hin kt 1un thanh tra theo quy djnh. 

Nãm 2023 
D/c Phu trách Thanh tra 

thành phO 

Dic Truông các 
phOng, ban, don vj 
thànhph;BIthu, 

chu tich UBND các 
xà, phix&ng 

Chu tjch UBND 
thành ph 

2 
Chuyn 100% v vic cO du hiu tOi  phin dn Co quan diêu tra 

xem xét, truy curu trách thim hinh sir. 
Nãm 2023 

Die Phii trách Thanh tra 
thành ph6 

Cônganthànhphô 
Chü tich UBND 

thành phô 

3 

Tang cumg kim tra, don dc vic t chüc thirc hin các quy djnh 
cüa pháp 1ut v& tip cong dan, giãi quyt khiu ni t cáo; nghiêm 
tue thc hin ch dO tip cong dan djnh k' và dOt  xuAt. Tham mini 
kim tra, rà soát, giãi quyt các vii  vic tn dong, phát tap,  kéo dài 
trên dja bàn thành ph6 dam bão dat  trén 95%; chU dng giãi quyêt 
ngay 100% các vii  vic khiu nai, t cáo moni phát sinh tai Co sf1; 
han ch ti da khiu kiên vuol cap. 

Nãm 2023 
D/c Phit trách Thanh tra 

thành ph 

Die Truâng Ban tip 
cong dan thành ph6; 

Thu tru1ng cac 
phOng, ban, co quan, 
dcrn vj thành ph; BI 

thu Dãng üy, Chü tjch 
UBND cac xâ, 

phirông 

Chü tjch UBND 
thành ph6 

9 



TT NHIEM V  VA CHI TIEU TH1I GIAN 
lOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON Vi CHU 

TIll 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HP 

LANH 040 
THANH PHO 
PHU TRACH 

VI Chi cc Thi hành an dan s1r thành phd: 07 nhim vii 

1 

Giái quyt dirt dim các vi vic khiu nai,  t cáo phic tip, kéo 
dài: Giài quyt xong 97% dcm thu giái quyt khiu nai,  t cáo 
thuOc th.m quyn; Thrc hin dãng tâi cong khai quyt dnh giái 
quyt khiu nai  trén Trang thông tin din tCr Thi hánh an dan sr. 

- Theo dôi thi hành các bàn an hành chInh dã có hiu 1rc pháp 
1ut: Theo dOi vic thi hành di viii 100% nhUng bàn an, quyt 
djnh có hiu 1rc pháp 1ut cüa Tôa an v vii an hành chInh Co ni 

2 dung theo dOi thi hành; 
- Thtrc hin nghiêm tOc cong tác kim tra, kin nghj xü 1 nghiêm 
trách thim di vói các trix1ng hçp ch.m thi hành an hoc không 
chip hành an hành chInh theo quy dtnh. 

3 0/9/2023 
D/c Chi Cuc trtthng 
Chi Cuc Thi hành an 

dOn sit thànhph 

Truáng Cong an 
thành phd, Viên 

trzthng VKSND thành 
ph Chánh On 

TAND thành ph 

Dng chI Nguyen 
NgQC Trüc - Chz 
(ich UBND thành 

ph 

3 

Nâng cao hiu qua thi hành các vi an lien quan dn tin ding, ngãn 
hang theo Nghj quyt s 42/20 1 7/QHI4 cüa Qu6c hOi  v thi dim 
xir l ncr xu cüa các t chrc tin ding. Nãng cao chAt luçrng, hiu 
qua hoat  dng cüa T xu 1' ncr xAu tai  dja phucrng. 
- Tp trung ngun 1c, có k hoach  chi ti& d giái quyt tüng vi 
vic cii th; phi hçrp cht chë vài Ngán hang Nhà ntràc, Chi 
nhánh Ngân hang ti dja phucing trong vic yêu cu các t chirc tin 
ding tang curng chAt hrçxng thm dInh  tnróc khi cho vay; phi 
hcrp chat chë vài Co quan thi hành an trong vic xác minh diu 
kiên thi hành an và xü 12 tài san kê biên; 
- Thi hành xong dat  t 1 cao hcrn näm 2022 v vic và v tin trén 
tng s vic và tin cO diu kiin thi hành an. 

3 0/9/2023 
D/c Chi Cyc trtthng 
Chi Cuc Thi hành On 

dan stt thành ph 

Trzthng Cong an 
thành phd, Vin 

trzthng VKSND thành 
ph Chánh an 

TAND thành phd 

Ddng chI Nguyln 
Ngoc Trüc - Chü 
tich UBND thành 

phd 

10 



TT NHIM VU VA CHI TIEU 
TH(I GIAN 

HOAN THANH 

LANII DAO C€1 
QUAN, D(YN V CHU 

TRI 

LANH IMO C€% 
QUAN, DCfN VI 

PHO! HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

4 

Nâng cao hiu qua thu hi tài san các vi an tham nhüng, kinh t: 
Nâng cao t' 1 thu hi tin, tài san bj chini dot, tham nhüng dt 
t lê cao nhAt theo yêu cAu Chi thj s6 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 
cUa Bô Chinh tn v tang cuing sir länh do cüa Dáng di vói cong 
tác phát hiên, xfr 1' v vic, vii an tham nhüng. 

'30/9/2023 
D/c Chi Cuc trzthng 
Chi Cuc Thi hành an 

dOn sit thànhph 

Tru-áng Cong an 
thành ph Viên 

trzthng VKSND thành 
ph Chánh On 
TAND thành pM 

DOng chI Nguyen 
Ngoc Trüc - Chi 
tich UBND thành 

pM 

5 

Tip tic thtjc hin các nhim vii cài each tu pháp theo Nghj quyt 
s 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 cüa BQ ChInh trj "va chin 1uc 
cãi cách tu pháp dn nãm 2020", Kt Iun s 92-KL/TW, ngày 
12/3/20 14 cCia B Chinh tn "v& tip ttic thxc hin Nghj quyt s 
49-NQ/TW cOa B ChInh trj khóa IX v Chin luqc cài cách Ur 
pháp dn nãm 2020": 
- Tap trung hoàn thành chi tiêu, nhiêm vu v thi hành an nãm 2023; 
- Xây drng di ngü cong chrc THADS trong sch, vung mnh; 
- Dy mnh cãi each hành chInh, lrng diing cong ngh thông tin; 
- Trang cp dy dü phucing tin, thit bj lam vic cho cong chirc và 
nguri lao dng co quan THADS theo ditng quy djnh. 

6 
Tap trung chi dao, phi hop thi hãnh hiu qua các vii vic thi hânh 
an dan su trong dim: Hoàn thãnh chi tiêu thi hãnh xong 85% v 
vic và 45% v tin trên tng s an có diu kiin thi hành. 

3 0/9/2023 
DIc Ciii Cuc trithng 
Ciii Cic Thi hành On 

dOn sit thành pM 

BI tint Dáng zy các 
xa, phzthng 

Dông chI Nguyn 
Ngoc Trác - Chü 
tjch UBND thành 

pho' 

Tip tiic thirc hin có hiu qua Chuxmg trInh s 27-CT/lU ngày 
1 9/4/2022cüa Ban thuing vii Tinh üy Yen Bái ye tiép tiic thng 
cuèng sr lath dao  cüa Dãng di vói cong tác TFIADS, THAHC 
trên dia bàn tinh Yen Bái; NQ s 23-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 v 
lânh dao thuc hin các nhiêm vu trong tam THADS, theo dOi 
THAHC giai don 2022-2026. 

3 0/9/2023 
D/c Chi Cyc trwáng 
Chi Cyc Thi hành an 

dOn sit thành M 

Trzthng Cong an 
thành phó, Vin 

trithng VKSND thành 
phd Chánh On 
TAND thànhpM 

Dong chI Nguyen 
NgQC Trác - hz 
tjch UBND thành 

pM 

11 



TT NHIM VIJ vA CHI TIEU THOI GIAN 
lOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI CHU 

TRi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

P110! HçP 

LANH DAO 
THANH P110 
PHU TRACH 

VI Phông Tir pháp thành ph: 05 nhim vy 

1 
T chirc thrc hin k hoch h thong hoá van bàn quy pham pháp 
luât, k 2019-2023 trên dja bàn tinh Yen Bái. 

N 2023 
D/c TrithngphôngTw 

pháp ihành phô 

Lãnh dao các cu 
quan khi ni chInh; 
bI thw Dáng iy các 

xã, phu&ng 

Dtng chi Nguyn 
NgQc Tric - C/ui 
tjch UBND thành 

phd 2 DAy m?nh  xay dirng cAp xä, thành ph dt chuAn tip cn pháp 1ut. Näm 2023 

Phi hçrp thrc hin S hoá dit 1iu s h tjch trén dja bàn thành 
ph& 

N 2023 

D/c Trtthngphông Tw 
pháp thành phd 

Lãnh dao các ca 
quan khdi nôi chInh; 
bi thu- Dáng zy các 

xa, phu-áng 

Ddng chI Nguyen 
Ngoc Tric - 
tjch UBND thành 

phd 

4 
DAy manh  cãi each hành chInh, tIch crc irng diing khoa hc Cong 
ngh phic vii cái each hành chInh, phiic vi giái quyt thu ti1c hành 
chInh thuOc  linh virc chüng thirc, h tjch 

Näm 2023 

Tang cithng cong tác quán 1'nhà nuâc di vi 11th virc quàn 1' 
cOng tác thi hành pháp 1ut ye xü 1' vi ph?m hành chInh 

Näm 2023 

VII Di quail I thj trlthng st 2: 02 nhim vy 

1 

Tp trung kim tra, kim soát thj trumg, dAu tranh cMng buôn 
1.u, gian 1n thuong mi và hang giá; tp trung vào các nhóm mt 
hang dung theo chi do, dlnh  hung chuang trInh kim tra càa Do 
Cong Thucmg, Tng ciic Quàn 1' Thj tnthng, Cic Quãn 1 thj 
tnrmg tinh; hoàn thành 100% các cuc thanh tra theo KA hoach 
dâ ducc phé duyt; hoàn thãnh 100% k hoach kim tra djnh k5' 
nãm di vOi các t chirc, cá nhân kith doanh; hoàn thãnh 100% kê 
hoach kim tra chuyên d nàm 2022; kim tra dt xuAt It thAt 20 
cuc. 

Nám 2023 D/c Dôi trzthng Dói 
quán lj thi trufing sd 

02. 

Các ngành thành 
viên Ban Chi dao 

389 thành phd 

Ddng chI Phüng 
Tiln Thanh - Phó 
Ch tich  UBND 

thành phd 

2 
T chCrc It that 04 dçt tuyên truyn v phân bit hang giá, hang 
that tai  các chq trên dja bàn thành ph6. 

Nám 2023 

12 



PHU BIEU 3.4: 
RQI' TAM CUA CAC C QUAN KIIOI MTTQ VA CAC DOAN THE NAM 2023: Gm 62 nhiêm vu 

'I U .\ N if UY 
YN  i (Kern theo KI hoqch hành d5ng s 168-KH/TUngay 12/12/2022 cüa Thank zy,) 

TT IVA CHI TIEU 
THOI GIAN 

HOANTHANH 

LANH DAO C 

QUAN, D€IN V!  CHU 
TRI 

LANH IMO C€% 

QUAN, LKN VI 
P110! HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHV TRACH 

A NHIEM VU CHUNG CUA KilO!: 07 nhiém vi 

Tip tc di mài fbi dung tuyên truyên, vn dng doàn viên, 
hi viên Va các t.ng lóp Nhân dan thirc hin t& các chü truong 
cüa Dàng, chinh sách pháp 1ut cüa Nhà nirOc, cUng céi nim tin 
cüa Nhân dan di vài Dâng, chInh quyn và ch d xã hi chü 
nghia, tang cuing dng thu.n xà hi nhm phát huy süc m?nh 
khi di doàn kt toàn dan tc, khcii dy m?nh  me khãt v9ng 
vucm len cia Nhân dan, gop phAn phát trin thành ph Yen Bái 
nhanh, bn ving, theo hirOng "xanh, hài hôa, ban sic, hnh 
phác". 

Näm 2023 

C'Jrn tich Uy ban 
M7TQ; Ti-wang các 
Doàn th thành ph 

Ddng chI Bi tint Dáng 

cac xã, phw&ng 

Dng chI D Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thw&ng truc 

Thành áy 

2 

Trin khai thirc hin có hiu qua Chixang trInh hành dng s 22 - 
CTr/TU ngày 21/6/2021 ct'ia Thành üy Yêii Bái v thijc hin Nghi 
quyt s 40-NQ/TU, ngày 24/5/2021 cña Tinh üy, v nâng cao cht 
Iucmg, hiu qua hot dng cOa MTTQ và các doàn th chmnh tn - xã 
hbi các cp tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2025; K hoach s6 158- 
KHITU ngày 17/10/2022 cCia Thành üy v nâng cao cht lucnig, hiu 
qua cong tác tuyên truyn, vn dng và hoat dông giám sat, phân 
bin xA hOi  cOa Mat trân T quc và các doàn th chInh trj - xã hi 
thành ph6 Yen Bái giai doan  2022 - 2025. 

Närn 2023 

Xây dicng và M chtrc thrc hin chucing trmnh, k hoach cOng tác hang 
nàm trên cci s barn sat nhim vii chmnh trj ctia tinh; phát huy vai trO 
nông ct cOa MTTQ và cac doàn th trong xay drng kh6i dai  doàn 
kM toàn dan tôc, vai trO cOa doàn viên, hôi viên trong thuc hin cac 
nhiërn vii chInh tn, phát trin kinh t xa hi tai  c quan, dn vi,  dja 
phirmig, doanh nghip; nht là trong xây dung nOng thôn mài, do thi 
van minh, phát trin kinh t tu nhân, kinh t tp th, giârn nghèo, 
chãm to an sinh xä hôi. 

Nãrn 2023 



TT NHIM VJ VA CII! TIEU 
THÔI GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO C 
QUAN, IJON V CHU 

TRi 

LANH DAO C 
QUAN, DN VI 

PHOI HVP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

4 

Nm chic tInh hinh Doãn viên, hi viên và nhân dan; thuc hiên 
ch d báo cáo tinh hInh doãn viên, hi vién và nhân dan theo 
HuOng dn s 15-HD/TU ngày 15/7/2022 càa Thành ày v xay 
diing báo cáo v cong tác n.m tInh hInh nhân dan hng thang 
và dOt  xu&t phát huy dan chü và sir tr quán càa than dan tham 
gia xáy dimg Dãng, chInh quyn trong sach,  vttng  manh;  tich 
crc giám sat, phán bin xä hOi,  1y kin than dan tham gia 
cac Dr tháo van ban cüa Trung irong và dja phuong; tuyên 
truyn phông chng tham nhüng, lang phi, tiêu ci,rc. 

Nám 2023 

Dy mnh thrc hin cái cách hành chInh; Chá tr9ng thrc hiên 
chuyn di s và irng dvng  cong ngh thông tin trong lãnh do, 
chi dao  thirc hin nhiêm vii; khai thác, sü dirng, phát huy nhüng 
uu dim cüa mang xã hOi  d tp hcip, tuyên truyn dti vi doàn 
vien, hôi viên, t chirc trirc thuOc, quáng bá hinh ãnh con 
nguii, qué huong Yen Bái; có bin pháp ngAn chn, phán bác 
thông tin xu, dôc; quan tam nhân rng mô hinh din hinh tiên 
tin; xây dmg don vj vAn hóa cong si cp tinh, xây drng dOi 
ngü can bO,  cong chüc, nguii lao dng "chuyën nghip, nAng 
dng, sang to". 

Nám 2023 

tich Uy ban 
M77'Q; Trithng 

I • I 
Doan the thanh pho 

Dông chI BI thu DOng 
uy các xa, phithng 

Dông chI Do Van 
Nghj - Phó Bi thu 

Thw&ng truc 

Thanh uy 

6 

Trién khai các nhim vv và các giài pháp thi,rc hin Ké hoach  Thành 
ñy v nâng cao chi s hanh  phñc cho ngui dan Yen Bái narn 2023 
va K hoach  cüa Thành üy v thi,rc hin K hoach s 37-KHITU 
ngày 9/6/2021 cüa Tinh üy v xây drng con ngu1i Yen Bái "than 

,, thiçn, nhan ai, doan ket, sang tao,  hi nhap ; Ngh quyet so 21- 
NQ/TU, ngày 22/01/2021 Nghj quyt HOi  nghj 1n thtr nãm, Ban 
chap hành Dang b thành ph Yen Bái khóa XX v xay th,rng, phát 
trin van hóa, con ngtthi thành ph Yen Bái "Van minh, than thin, 
doàn kt, sang tao, hOi nhp", giai doan  2021-2025. 

Nam 2023 

Phát dng, trin khai Phong trào "Toàn dan doàn kt thu 
gom và xu ly rác thai sinh hot" trên dja bàn thành ph 

am N 2023 



TT NHI€M VJ vA CIII TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V CHU 

TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI HP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

B NfflM VU CV THE: 55 nhiém vu 

I Mt trãn To qnc Vit Nam thành ph: 09 nhim vi 

Tip tic duy tn hoat  dông cüa các mô hinh tir quãn a cong 
dng dan cu thôn, t dan ph. T chmrc Hi nghj dánh giá hot 
dng các mô hinh To tir quàn a thôn , t dan ph; tuyên ducmg 
To trix&ng t tir quãn tiêu biu xut sc giai doan 2019-2022. 
PhAn du cá 7Ø%  t tu quán hin có dat  tiêu biu và 50% tO tir 
quán tiêu biu näm 2023 dat  tiéu biu xuAt s&c. 

Näm 2023 
Dông chI Cln tjch Uy 
ban Mat trân Ta quác 

thành ph £)ang chI BI tint Eking 
ziy các xâ phwãng 

Dng chI D Van 
Ngh/ - Phó BI tint 

Thnthng trttc 
Thành üy 

2 
Ch trj van dng ngun hrc d xãy dmg mói 02 nhà dai  doàn 
kk 

Näm 2023 

Lkng chI Chzi tjch dy 
ban Mt tran  Ta quóc 

thành pha 

Chü trI, phi hçip xây dirng dim 01 "khu dan cu xanh - hanh 
phñc" tai thôn True Binh xã Minh Bão. 

Nàm 2023 
Dng chIBIthtrDáng 

iiy xä Minh Báo 

Tuyën truyn, 4n dng, h trçr, gip d h thoát nghèo theo K 
hoach cüa Thành üy. 

Nãm 2023 

Trithng cacphông, 
ban, dan vi thànhph; 
Dáng chI BI tint Eking 

áy cthc xã(, phzthng 

5 
Tuyên truyn, vn dng xay dmg Qu "Vi ngithi ngheo" và 
chuong trInh an sinh xã hi 02 cp dat  trén 700 triu dng, 
trong do cp thãnh ph dat  tir 250 triu dng trâ len. 

Nãm 2023 

6 

Phát dng phong trào thi dua xay d%rng , nhãn rng các mô hinh 
"Khu dan ctr xanh - hnh phOc", "Thôn, t d ph hanh  phüc" 
gOp ph.n dua chi s hanh  phüc cüa ngu&i dan dat  tin 76% trâ 
len; 91% h gia dinh dat  gia dinh hanh  phüc. 

Nãm 2023 

Dang chI Chei tjch Uy 
ban Mat tran  Ta quc 

thành pM Chü tn, phi hp vai các t chüc doàn th duy trI thuc hiên tiêu 
chI v môi trtthng, thu gom the thai, dam báo xanh, sach, dçp 
ti 06 xã dã cong nh.n dat  chun nông thôn mai, nông thôn 
mâi nãng cao, nông thôn mOi kiu mu. 

Nàm 2023 
B! thw Dáng ziy các xã, 
Tru-ángphong TNMT, 
Quán 1j Do thi, Kinh t 



TT NHIEM vu vA CHI TIEU 
THciI GIi.N 

HOAN THANH 

LANH DAO C% 
QUAN, D€N VI CHU 

Tifi 

LANH DAO W 
QUAN, D€N V! 

PHOI HOP 

LANH DiO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

8 

Duy trI hoat dng cüa t tuyên truyn giâi phóng mt b&ng trên 
dja bàn các phuäng, xã. Vn dng nhân hin dAt, cay c&, hoa 
màu, 4t kin triic, dong gop ngày cong lao dng d ma rng , 
nâng cap và lam mOi các tuyn dumg giao thông , phAn dAu 
toàn thânh ph tic hin t 0,5 1cm trâ len. 

Nãm 2023 
Dông chI Chi tjch (ly 
ban Mat trán Ta quôc 

thànhph 

BI tim- Dáng iy cac xä, 
phuàng; Tru-&ngphông 
TNMT, Quán 1j Do thi, 

Kinh é 

T chirc It nhAt 02 cuOc  giám sat và 01 ni dung phàn bin xã 
hi dáp 1rng yeu cu theo quy djnh. 

Näm 2023 
BI (hit Thing üy các xa 

phzrang 

II Hi Nông dan thành phd: 09 nhim vy 

Phi hçp vâi Mt trn T quc và các t chirc doàn th thrc 
hin tiêu chi ye môi tru0ng, thu gom rác thai, dam bào xanh, 
sach, dçp ti xã Giâi Phiên. 

Nãrn 2023 

DOng chI C/ni tjch 
Hôi nông dan thành phá 

BI tint Dáng iiy các xã, 
Trithng các pining: Tài 

nguyen Môi ru6ng, 
Quán lj Do thi, Kinh 

te Tài chInh - KI 
hoach. 

Dang chI D Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thithng trwc 
Thành 4 

A 

2 

Tip tic duy trI các tuyn duing tir quãn ti các xã duçic cOng 
nhn nông thôn mâi và xay dmg them ti thiu 05 tuyn dung 
tai các xã, phu&ng trên dja bàn thành dam bão xanh, sach,  dçp 
(di vói cãc tuyn dumg GTNT dã ducic be tong hóa). 

Nãm 2023 

Chà trI, thrc hin chzcmg trinh "Thp sang dithng quê" ti 05 
tuyn duiing (nãng cAp hoc lam mâi mi tuyn ti thiu 
500m) theo hixâng xä hi hóa tai  các xã, phuOng trén dja bàn 
thành ph. 

Nám 2023 

Xây drng 05 mO hmnh san xuAt, kinh doanh hiu qua trên linh 
vi,rc nông nghip gAn vai hcp tác xã hoc t hcip tác, trong dO 
có 02 mô hinh di.rqc xây dirng tir các mô hinh vay vn Qu h 
trcr nông dan. 

Nám 2023 

Trin khai xây dirng 01 mô hmnh chän nuOi theo huOng an toàn 
sinh h9c 

Näm 2023 



TT NHhIM VU vA CHI TIEU 
THfl GIAN 

lOAN THANH 

LANH DAO C 
QUAN, D€N V CHU 

Tifi 

LANH DAO cci 
QUAN, DtJN V 

PHOI HOP 

LANH DAO 
THANH PHO 
P1W TRACH 

Phi hop vi các xã, phumg 4n dng, h trcr trin khai thành 
6 lap mOi ti thiu 08 t hop tác, 01 hop tác xã Va cüng cO nâng 

cao chAt hrçing, hiu qua hot dng cüa các hçip tác xã hin có. 

7
01 mO hmnh "Chi Hi nông dan ngh nghip" 
ChU trI xây dmg 02 rnô hInh chi Hi "Nông dan hnh phc"; 

8
Tuyên truyn, van dng, h tn, giüp di ho thoát nghèo theo K 
hoach cña Thành ñy. 

Nãm 2023 

Nãm 2023 

Nám 2023 

Dóng chI Chi tich 
Hôi nóng dan thành ph 

BI (hit Dáng zy các xã; 
Tritàngcácphông. Tài 

nguyen Môi trzthng, 
Quán lj Do (hi, Kinh t 
thành phi, Tài chinh - 

K hoach. 

Dng chI D Van 
Nghj - PhO BI rhu 

Thtthng trztc 
Thành i'y 

Chi do t chirc thành cong Di hi I-lOi nông dan các xa, 
9 phumg nhim k' 2023 - 2028. T chirc thânh cong Di hi Hi 

nông dan thành ph khóa X, nhim k' 2023 - 2028. 
Quj 111/2023 

BI thit Dáng zy các xâ, 
phu'àng 

III Hôi Phu nu thành phô: 11 nhim vu 

BI thit Dàng iy  các xã, 
Trtthng các phông: Tài 

nguyen MOi trw&ng, 
Quán 1j Do thj, Kinh 

t Tài chInh - KI 
hoach. 

Phi hçip vOi Mt trn T quc và các t chüc doàn the th%rc 
1 hiên tiêu chI v môi trixing, thu gom rae thai, dam b xanh, 

s?ch, dep  t?i  xA Tuy LOc. 

Thrc hin giám sat vic chi trã trq cAp hang tháng cho cac 
2 nhóm di tirclng huông ch do b trçl tré em, ph n có hoàn 

cãnh dãc bit khó lchän. 

Chi d?o  các cAp hOi  dng 1ot ra quân v sinh môi trirorng trên 
3 dja bàn thành ph hirông üng chiên djch "Lam cho the giói 

sach hcyn". 

Nãm 2023 

Nàm 2023 

Nàm 2023 

Dng chj Chi tjch Hôi 
Lien hiêp phu nfr thành 

ph 
BI (hit Dàng zy  các xä, 
phtilrng; Trzthng các 
phOng, ban, don vi 

thành phô. 

Dng chI Dc Van 
Nghj - Phó BI thu- 

Thtthng trtc 
Thành üy 

5 



TT NH1M VU VA CII! TIEU 
TH(fl GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VJ CHU 

Tm 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

PHOI HQP 

LANH DiO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

Tuyên truyn, vn dng, h trçl thành 1p 01 doanh nghiêp hoc 
hçip tác xä. 

Nãm 2023 

Dng chI Chi tich H5i 
Lien hipphu ni thành 

ph 

BI thur Dáng y các xã, 
phw&ng, Trttáng các 
phông, ban, don vi 

thành phd. 

Dông chI Do Van 
Nghi - Phó BI tint 

Thtthng trrc 
Thành áy 

Tuyên truyn, vn dng, h trV,  giüp d h thoát ngheo theo K& 
hoach cia Thành üy. 

Nám 2023 

6 
H trci lam rnOi 01 nba mái Am tinh thuong cho phii nt ngheo, 
cn nghèo. 

NOm 2023 
BI thtt Dáng iy các xa, 

phg 

H tro 03 mô hInh sinh k nuoi Ian, gà, bô... cho cac h gia 
dInh hOi  vién phii nfr yu th. 

Nám 2023 

BI thi Dáng zy các xd, 
phzthng; Trtthng các 
phông, ban, don vi 

thànhph. 

8 
Tuyên truyn, vn dng üng hO ch.rcing trinh "Mc dã ddu" h 
trçl chãm soc. nuôi dizO'ng tré mô côi có hoàn cãnh khó khäm 

Nàm 2023 
Bi tint Dáng zy cac xa, 

Trzthng Lao d5ng 
TB&XH thành phd. 

9 

Xây d%rng Ká hoch trin khai phát dng phong trào thi dua 
"Xây dung ngtthi phi nft Vit Nam thii di môi" và "Xây d%rng 
ngithi phii nit Yen Bái than thin, nhân ái, doàn kt, sang tao, 

hOi  nhp" gân vói dAy mnh h9c tp, lam theo tu tu&ng dao 
düc, phong each H ChI Minh; tip tic thirc hin cuOc v.n 
dng "Xây dimg gia dInh 5 không, 3 sch", trong do thI diem 
xay dirng gia dinh "5 co, 3 s?ch". 

Nám 2023 

Dáng chI Chz tjch Hói 
Lien hipphy nir thành 

phO 

BI tint Dáng zy các xã, 
phzthng, Tnthng các 
phông, ban, dan vi 

thành phd. 

10 Kt np m&i It nhAt 100 hOi  viên phi nit. Nàm 2023 
BI tint Dáng üy các xâ 

phu'Ong Tuyên truyn, vn dung, h trçi phát trin m&i 02 mô hmnh phi 
nit phát triên kinh th có thu thp tir 200 triu dng/nam. 

NOm 2023 

6 



TT NHIM vij VA CIII TIEU 
THUI GIAN 

HOAN THANH 

LANII IMO C 
QUAN, D(IN VI CHU 

Tifi 

LANH DAO cci 

QUAN, 00N V 
PHOI HOP 

LANH DAO 
THANII PHO 
PHU TRACH 

IV Thành doàn Yen Bái: 12 nhiêm vu 

Phi hçTp vOi Mt trn T quc và các t chirc doàn th thrc 
hin tiêu chI V môi trumg, thu gom rae thai, dam bão xanh, 
sch, dp ti xã Au Lâu. 

Nàm 2023 

D/c BI thuS Thành doàn 

BIthtDángzycácxa, 
Trithng cácphông: Tài 

nguyen Mói trtthng, 
Quán 1j Do thi, Kinh 

t Tài chInh - K 
hoach. 

Dng chI D8 Van 
Nghi - Phd BI tint 

Thithng trtc 
Thành zy 

2 

Chü trI, thijc hin chucrng trinh Thp sang ththng quê" ti 05 
tuyén thràng (nang cp hoäc lam mâi mi tuyn ti thiu 
500m) theo huóng xã hi boa ti các xa, phuing trén dja bàn 
thành ph& 

Nãm 2023 
BI thu Dáng iy  các xã, 

phzthng 

3 

Tip tVc  chi do, h trg, huâng dn các t chirc Doàn, HOi,  Di 
trong trueing hoc nhâm pht cp, tuyên truyn nhung net van 
hOa, ban sc dan toe (diu dan vu, xôe thai) thtrc hién trong các 
hot dông giüa gi hQc d gi& gIn, phát huy bàn sc van hóa tt 
dep cüa các dan toe. 

Nàm 2023 
Dông chI Trzthng 

phOng GiOo duc & Dào 
tao 

4 
Duy trI và nãng cao hiu qua ho?t dng c1ia câu 1c b thanh 
niên thành ph d tuyên truyn, quàng bá hInh ânh dAt và nguii 
Yen Bái trén mang xã hi và internet. 

Nàm 2023 

BI thw Dáng zy các xã; 
Trithng Van hóa Thông 
tin, Trung tam Truyn 

thông và van hóa thành 
phi. 

5 
Tip tiic duy các mô hInh thanh niên tu quàn tai  khu dan cu và 
xay dimg miii 05 mô hInh thanh nien tir quàn dam bào an ninh 
trât tu khu dan cu. 

Nãm 2023 
BI thw Dáng zy các xâ, 

phw&ng. 

6 
Xây dirng mô hinh "Tui tré chung tay xay dwng trzthng hoc 
hanh phic" tai 100% truông h9c cong 1p trên dja bàn thành 
ph tInh dn ht näm 2023. 

Nàm 2022 
D/c Trwóngphông 

Giáo duc và Dào tao 
thành ph 

7 



TT NHI1M VIJ vA CHI TIEU 
THfl GIAN 

HOANTHANH 

LANH IMO C€% 
QUAN, B(N VI CHU 

Tifi 

LANH IMO C€1 
QUAN, DON V 

PHOI HQP 

LANH IMO 
THANH PHO 
PH1J TRACH 

Duy trI trin khai hot dng "vjthn ucm khôi nghip"; vn 
dng M trcl ti thiu 01 mô hinh thanh niên kh&i nghip 

NOm 2023 

D/c BI tint Thành doàn 

D/c Trwànphông Tài 
chInh - Kê hoach; BI 
thu' Dáng thy các xa, 

phtcàng 

Ddng chI Do VOn 
Nghj - Phó BI tint 

Thu'ô'ng trcc 
Thành thy 

8 
Phi hçip vOi các xã, phuing 4n dng h trq trin khai thành 
lap, 08 to hçp tác, 03 doanh nghip, 01 hop tác xã. 

NOm 2023 

Các cp b Doàn - Hi - Di trén toàn thành ph trng mâi 
5.000 cay xanli 

Nãm 2023 
D/c Trzthngphông 

Quán l do thi,' BI tint 
DOng thy các xã, phitO'ng 

10 Thành 1p mâi và ra mt 03 mô hInh "Chi doàn h.nh phüc" NOm 2023 
D/c Trzthng phOng VOn 
hóa Thông tin, BI tint 

Dáng thy các xO, phithng 

11 H trcY 01 thôn hoãn thãnh các tiêu chi Nông thôn mài kiu mu NOm 2023 
D/c TrttO'ngphông 

Kinh t BI thtt DOng 
thy cOc xa, phu'O'ng 

12 
Tuyên truyn, vn dng, h6 trci, giáp di h thoát ngheo theo Ké 
hoach cUa Thãnh' 

NOm 2023 
D/c TrtthngphOng Lao 
dong TB&XH; BI thu' 

Dáng thy các xã, phwO'ng 

V Hi Cu'u chin bmh thành phd: 06 nhim vy 

Phi hçip v&i Mt trn T quc và các th chc doàn th thrc 
hin tiêu chI v mOi trithng, thu gom rác thai, dam bâo xanh, 
sach, dçp t.i xã Tan Thjnh. 

NOm 2023 
Dng chI Chth tjch H(51 
Cu'u ChiEn binh thành 

phô 

BI tint Dáng thy các xii; 
Trw&ng các phông.' Tài 

nguyen MOi trttàng, 
Quán l Do thi, Kinh 

t Tài chInh - Ká 
hoach. 

Dng chI D VOn 
Nghj - Phó BI tint 

Thzthng trtc 
Thành thy 

8 



VI Lien doàn lao dng thành phô: 08 nhiêm vu 

I 
Phi hçip vri Mt trân T6 quc và các to chüc doàn th thirc 
hiên tiêu chI v mOi trtthng, thu gom rae thai, dam báo xanh, 
sach, dçp ti xà Van Phü. 

9 

THfl GIAN 
lOAN THANH 

LANH IMO C LANH IMO C€1 
QUAN, DON V! 

PlO! HQP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

QUAN,DNV!CHU 
TRi 

Nàm 2023 

Dtng chI Chz tch Hói 
Citu Chkn binh thành 

ph 

Bi tint Dáng zy các xã; 
Trtthng cácphông. Tài 

nguyen Môi trwóng, 
Quán lj Do thi, Kinh té 

thànhph. 

Dng chI Do Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thtt&ng trztc 
Thành zy 

Nám 2023 

Näm 2023 
BIthztDángzycácxa; 

Trzrángphdng Tài 
chInh - K hoach 

Nám 2023 

Bi tint Dáng i'iy các xä, 
phithng, Trzthng phông 
Kinh t thành phá Hói 
Lien hiêp Ph, ni thành 

phd. 

Näm 2023 
Bi tint Dáng i'iy các xd, 
phthng, Trzt&ng phOng 

Giáo duc & Dào tao. 

TT NHhJM VU VA CIII TIEU 

2 
Chü tn phi hcip vài Mt trân T quc và các th chirc doàn the 
thuc hiên xây dung 02 tuyn duông be tong hóa xanh, sch, dçp 

do CCB tr quàn tai  02 xà trên dja bàn thành pho. 

n 
3 

Chà trI xây dtrng 02 tuyn duOng dt tiêu chI ye môi tru?mg, 
thu gom rác thai dam bào xanh, sach,  dp tai 02 xä trên dja bàn 
thành ph 

4 
Ph& hçp vri các xã, phung 4n dng, h trçl trin khai thành 
lap mâi ti thiu 06 t hop tác. 

5 
Chü tn, phi hçp vfci Hi Lien hip Phti nU thành ph t6 chirc 
hoat dng lien kt tiêu thu it nht 01 san phm nông lam nghip 
cho nông dan 

6 

Duy tn và nârlg cao hiu qua hot dng cia cãc câu 1c b Ciru 
Chin binh xà, phu0ng tham gia tuyên truyn, giáo due truyên 
thng cách mng cho th h tré trong tnrOng h9c và khu dan Cu 

(dam bào hot dng ti thiu 01 1nItháng) 

BI tint Dáng zy các xa, 
Trithng cácphOng. Tài 

nguyen MOi trztmg, 
QuOn lj DO thj, Kinh 

t Tài chInh - K 
hoach. 

Dng chI Do Van 
Nghj - PhO BI tint 

Tlnthng trztc 
Thành ziy 

Näm 2023 



TT NHIM 'V VA CHi TIEU 
THOI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI CHU 

Till 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V 

PHOI HYP 

LANH DAO 
THANH PHO 
PHU TRACH 

2 
Thành 1p mói 02 Cong doàn ca sâ ô doanh nghip khu vrc 
ngoài Nhà nithc. 

Nàm 2023 

Chz tjch Lien doàn Lao 
dong thành ph 

BI tint Dáng zy các xâ 
phtràng; các doanh 

nghiep, cci so san xuál, 
kinh doanh lrên dia bàn 

Dng chi Do Van 
Nghf - Phó Bi thu 

Thtthng trztc 
Thành zy 

3 Kt nap  mon 50 doan viên khu vre ngoài nhà nuâc. Nãm 2023 BI tint Dàng zy các xã, 
phzthng, các doanh 

nghiep, cci sO san xudt, 
kinh doanh trên dia  bàn 4 Giâi thiu 45 doàn viên 'iu tü kt nap  Dáng. Nãm 2023 

Phi hçip kim tra vic dam báo chinh sách Báo hiêm xã hi 
cho ngithi lao dng di vâi it that 50% so doanh nghiep dUC 
Báo him xa hi phãn ành ye vic chm np, không rip 
BHXH cho nguii lao dng. 

Nàm 2023 
BItlntDángüycácxâ, 
phuthng, Giám ddc Báo 

him xâ hôi tinh. 

6 
Phn du Chäm lo, tng qua cho 120 doàn viên, CNLD cO hoân 
cánh khó khän trong dip  tt Sum vAy nàm 2023 (ti thiu 
500.000 dng/doàn viên). 

Nãm 2023 

BI tint Dáng thy các xa, 
phithng; các cci quan, 
dcin vj, doanh nghiep 
true thuôc Lien doàn 

lao dong thành phd 

H trcY xây drng 01 nhà "Mái am Cong doàn" cho doàn viên Co 
hoàn cánh khó khãn v nhà ci 

Nám 2023 

8 
H trçl cho trên 05 nit doàn viên cOng doãn có hoàn cânh kho 
khän vay vn tir "Qu xã hOi  cong doàn" d phát trin kinh t 
giadinh 

Nám 2022 

10 



PHISJ BIEU 3.5: 
TAM CUA CAC CO QUAN CHIJYEN TRACH TIIAM MU1J, GIUP VIC THANLI UY NAM 2023 

Gim 77 nhim vy 

*1  (Kern theo KI hoach hành d(5ng s6 - KH/TU ngày /12/2022 cza Thành zy) 

TT 
HOANTHANH 

LANH DAO CCI 
QUAN, DON Vj 

CHU TRI 

LANH DAO ccl 

QUAN, DON Vi PHOI 
H1P 

LANH DAO 
THANH Pm) P1W 

TRACH 
Nf1IM VU VA CIII TIEU 

A NilIEM VI) CHUNG CUA KHOI: 05 nhim vi 

Xây dmg k hoach cong tác nàm 2023 chi ti&, phân cong nhim vi 
cho trng t8 chrc cá nhãn chu trách nhim thrc hin vài thii gian, 1 
trInh ci th d hoàn thành toãn din, vuçrt mac các chi tiêu, nhim vu 
thing xuyên và các chi tiêu nhim vi dixcc giao theo K hoch hãnh 
dng thrc hin nhim vi chInh tn nArn 2023 cüa Thãnh ày; d6ng chi 
thu tniông cac ca quan tham muu, giáp vic Thành iy chju trách 
nhim t6 chüc thrc hin các cM tiêu, nhim vi cüa co quan mInh; 
thtrông xuyên dOn d6c, danh giá tin d thijc hin và chju trách nhim 
truàc Ban Thung vt Thành ày v k& qua thrc hin các nhim vii 
duoc giao. 

Nám 2022 

Các &ing chI Uy 
vien Ban Thzthng 

V Thanh 
trwo'ng cac CC 

quan tham rnwu, 
giup viec Thanh uy 

Ddng chi 1)8 Van Nghj - 
Phó BI tint Thzô77g trcc 

Thành ãy 

Dng chI 1)8 Dzc 
Minh - BIt/nt Thành 

ñy 2 

Tip mc tham mu'u t6 chi'rc thuc hin Nghj quyt Trung uang 4 (khóa 
XI, XII, XIII) v tAng cumg xay dmg, chinh d6n DAng; ngAn chn, 
dy lüi sr suy thoái v& tu tuâng chInh trj, dao  ctüc, 161 song, nhftng 
biu hin "tr din bin", "tsr chuyn hóa" trong ni b, gn vôi Chi 
thj s6 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cia B Chinh j 

Trin khai dng b các nhim vi, giâi pháp, nhm nang cao nAng 1c 
lAnh dao  va süc chin dAu cüa các cAp ày, t6 chüc dãng; xây d%mg to 
chüc clang trong sch, vtiiig mnh v chInh trj, tu tuâng, t6 chfrc va 
dao dac theo tinh thn Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Nghj quyt 
Di hi XIX Dáng b tinh, Nghj quy& Di hi XX Dãng b thành 
ph6, gn bó mat thiM vói nhAn dAn; phãt huy mnh m vai trô ht 
nhAn lAnh do cña t6 chtrc clAng, clang viën trong thrc hin nhim vii 
chInh fri cüa don vj. 



TT NHIM VU VA CIII TIEU THfl GIAN 
HOAN THANH 

LANH IMO CJ 
QUAN, DON VI 

CHU Tifi 

LANH IMO C 
QUAN, DON V PHOI 

Hç1P 

LANH IMO 
THArifi PHO PHU 

TRACH 

Tham miru xay d%mg các báo cáo so' kit, tng k& vic thc hin các 

Nám 2023 

Các dng chI Uy 
viên Ban Tlnt&ng 

vu Thành 
trtthng các ca 

quan tham mwu, 
giáp viêc Thành 4y 

Dng chI D3 Van Nghj - 
Phó BIt/nt Thzthng trrc 

Thành zy 

£kng chI D3 D-c 
Minh - BI tint Thành 

Nghj quyt, chi thj, quy djnh cüa Trung uong, cüa Tinh üy, Thành iy 
theo yêu cAu cCia Trung iiang vã, Tinh üy theo Chixong trInh lam vic 
cüa Thành Uy. 

5 
Mi cci quan chuyên trách tham miru, giiip vic Thành üy trrc tip 
thrc hin tuyên truyn, 4n dng, h trçx, giüp d& các h thoát ngheo 
trong näm 2023 theo k hoch cüa Thành üy. 

B NHIM VIJ CU THE: 72 nhim vu 

I Ban T chwc Thành üy: 12 nhim v 

Tip tiic tham m.ru th chirc thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa 
XI, XII, XIII) v tang cuing xây dung, chinh dn Dàng; ngàn chn, 
dAy lüi sir suy thoái v tu t.râng chInh trj, dao  dirc, 1i sang, nhihig 
biu hin "tr din bin", "tsr chuyn hóa" trong nOi  b, gn vâi Chi 
thj s 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cüa Bô ChInh trj. 

Nám 2023 

I 

Trzthng Ban Td 
ch&c Thành üy 

Các phong, ban, co 
quan, dcin vj thành phô'; 
Dáng zy các xã, phtthng 

Dông chI Do i9ic 
Minh - BI tint Thành 

2 

Tham muu trin khai n1iim vi kim dim, dánh giá, xp 1oi chAt 
luçing hng näm di vâi t chüc dáng, dãng viên và tp th, cá than 
can bô lãnh do quãn ly' các cAp. Tng hçip, báo cáo kt qua khAc phic 
khuyt dim, h?.n  ch sau kim dim tr phê bInh và phê bInh näm 
2022 theo tinh thAn Nghj quy& Trung trong 4 khóa XII doi vó'i các 
cap üy, t6 chüc dãng, lãnh dao  Ca quan, dcm vj. 

Nám 2023 Các phOng, ban, co' 
quan, doii vj thành phi; 
Các chi, dáng bô lritc 

thu5c 

3 
Chü tn nghiên ciru, tham mtru thrc hin thI dim chü tnrang mài ye 

cong tác th chirc b may, can b theo quy djnh, huing dAn cCia Trung 
uong 

Nám 2023 
. 

Trztó'ng Ban To 
chá'c Thành zy 

Dng chI D' Dzc 
Minh - BI thu- Thành 

uy 

2 



TI 
THUI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

CHU Till 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V PHOI 

HOP 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 
NHIEM VU VA CHI TIEU 

Tham miru so kit, tng kt, ban hành các van bàn cüa Dàng lien quan 
dn cong tác can bô: Dao tao, bi diäng can b; dánh giá, quy hoch, 
luân chuyn, b thim can b và giOi thiu can bO 1mg Cu; bào v 
chInh trj ni b; min thim, tir chlrc; phân cAp quán 1' can b. 

Nãm 2023 
Trtthng Ban Ta 
chzc Thành zy 

Các phong, ban, co' 
quan, doii vi thanhphd; 
C'ác chi, dáng b tritc 

thuoc Dang chI D Van 
Nghj - Phó BI thu- 

Thzthng trec Thành 5 

Tham muu lãnh do, chi dao, don dc kt nap tr 150 dáng viên mâi 
trâ len; thành 1p rnâi 01 t chüc dàng trong các DN và HTX; s to 
chüc co sâ dáng hoàn thành tt nhiêm vu tth len dat tü 90% tth len; 
duy tn xây diing 24 chi b kiu rnu; s can b, dãng viên thirc hin 
tOt trách nhim néu gucmg dt tim 50% trâ len; S can b lãnh do 
trong h thng chinh trj thrc hin tt trách nhim nêu guong dt tim 
70% trm len. 

Nám 2023 
Trmthng Ban Ta 
chtc Thành 

6 

Tng hop, báo cáo kt qua thrc hin Quyt djnh s 278-QD/TU ngày 
24/12/2020 cüa Ban Thumg vii Thành Ciy v viêc Ban hành Quy chê 
phân cong cAp fiy viên, tnthng, phó các phông, ban, doàn th thành 
ph tang cithng chi dao  và tham gia dir sinh hot ti CO Sf1. 

Tháng 11/2023 
Trzthng Ban To 
chmc Thành zy 

Các phông, ban, cc 
quan, don vi thành pM; 
Dáng z'iy các xâ, phu&ng 

7 

Tham misu ban hành quy ch lam vic mu cüa cAp Uy co sâ di v1mi 
nhitng noi thuc hiên mO hinh, bI thir Cap üy dng thii là chü tch Uy 
ban than dan cap xã, nai t chlrc thI dim mô hinh chIth quyn do thj 
và ban hành quy ché lam vic mu cüa cAp üy co sè bão dam thong 
nhAt, phü hçip vói chlrc nAng, nhim vu và thimc tin co sâ. 

Nàm 2023 (Sau 
khi có hzthng 

dn cüa Tinh 3') 

Trzthng Ban To 
chzcc Thành iy Cácphông, ban, cc 

quan, do'n vi thành p/ui; 
Các chi, dáng bô iris-c 

thu5c 

Dáng chI D Dzc 
Minh - BI tint Thành 

U)' 

8 
Rà soát, b sung quy hoch can b thim kS'  2020-2025, 2021-2026 
và xây dimng quy hoch thim kS'  2025-2030; 2026-2031. Thirc hin 
thAm djnh tiéu chuAn chInh frj theo quy djth. 

Näm 2023 
Trmthng Ban To 
chtc Thành zy 

3 



LANH IMO C 
QUAN, DUN V! 

CHU TRi 

LANH DAO CU 
QUAN, DUN V PHOI 

HQP 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 
TT NHhiM VV VA CIII TIEU 

TH(1I GIAN 
HOAN THANH 

Tham mini xây drng và trin khai thirc hin K hoch dao tao, bi 
dtOng can b näm 2023. 

Ban hành KU 
trong tháng 

1/2023; hoàn 
thành KH trong 

nãm 2023 

Truáng Ban T 
chitc Thành ty 

Cácphông, ban, cci 
quan, dun vj thành phá, 
Các chi, dáng bô trwc 

thuôc 

Dng chi D6Di-c 
Minh - BI tint Thành 

U)) 10 

Tham mini süa di, b sung Quy ch phi hçip thirc hin nhim vu 
báo v chinh trj ni b gitta Ban To chüc Thành ày vii Uy ban Kim 
tra Thành ày, Ban Tuyên giáo Thành Uy, UBND thành ph& Dãng ày 
Quan sir thành ph, Dàng ày Cong an thành ph (thay the Quyt djnh 
s 1909-QD/TU ngày 12/4/20 19 cüa Ban Thuing v Thành ày). Xây 
drng các báo cáo thrc hin nhim vi  theo quy djnh. 

Nàm 2023 

11 
Tham muu trin khai các ni dung tip tic thiic hin Nghj quyêt so 18- 
NQ/TW và Nghj quyt s 19-NQ/TW cüa Ban ChAp hành Trung 
uong khóa XII theo ká hoch näm 2023. 

12 
Tham mini trin khai thuc hen D an cüa Ban Thi.thng vi Tinh ày ye 
"S tay dáng viên din tü tinh Yen Bái" ti Bang bO thành ph6 

Nàm 2023 
Trithng Ban Ta 
chzc Thành üy 

Các chi, dáng bô trwc 
thuôc Thành ty 

Dng chI Th Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thttãng tryc Thành 

zy 

II Ban Tuyên giáo Thành üy: 18 nhim viii 

Tham mini, chi do kjp thii vic quán frit, ph bin, tuyên truyên, 
trin khai thirc hin các nghj quyt, chi thj, kt 1un cüa Trung ilcmg, 
cüa tinh, thành ph theo clii d?o,  huâng dn càa cAp trên và Chuong 
trInh cong tác nãm 2023 cüa Thành ày. 
Tham mini sci kt, tng kt các nghj quyt, clii thj, kt 1un cüa Trung 
hang, cüa tinh, thành ph6 theo chi dao,  huàng dn cüa cap trên Va 
Chucmg trInh cOng tác nãm 2023 cüa Thành ày. 

Näm 2023 
Trzt&ng Ban 

Tuyên giáo Thành 
zy 

- BI thtt các chi, dáng bô 
iris-c thu5c. 

- Ldnh dao cac phOng, 
ban, cci quan, dun vi, 
doàn tha thành phd. 

- 
Dông chI Do Van 
Nghj - PhO BI this-

Thithng tru-c Thành 
U;' 

4 



TT 
THfl GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON '! 

CHU TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI iu)i 

HQP 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 
NHIEM vu vA CHi TIEU 

2 
Tham mmi Thuc hiên Chi thj 05-CT/TW theo yêu cAu Kt luân s 01- 
KL/TW cüa B Chinh trj khóa XIII vá Kê hoch toãn khóa cña Ban 
Thithng vi Thành Uy: 

Nàm 2023 

Trtthng Ban 
Tuyên giáo Thành 

- BI tint các chi, dáng bô 
tritc thuôc. 

- Lãnh dao cácphông, 
ban, ca quan, doii vi, 
doàn the thành phô. 

Ding chI Do Van 
Nghj - Phó BI thit 

Thw&ng trztc Thành 

3 
- Tham muu xay dmig, ban hành, trin khai thrc hin k hoch cüa 
Tinh üy thrc hin Chi thi s 05-CT/TW theo yêu cu Kt luân so 01- 
KL/TW cüa Bö ChInh trj nãm 2023 (tháng 2/2023). 

4 
- Tang ctrng cOng tac kim tra, giám sat, don dc viêc thirc hitn Chi 
thj s 05-CT/TW (thirc hin thithng xuyen); t chirc sa kt thea k 
hoch chi dao  cüa Trung uong. 

- Tham mini sc kt 2 nãm trin khai thiic hiên Ké hoach sO 24-
KH/TU cüa Tinh Ciy v xay dung, nhãn rng các mô hmnh, din hInh 
tiên tin h9c tap, lam theo Bác; t chirc tuyên ducmg, khen thuâng các 
mO hInh, din hInh tiên tin tiêu biu a các cp. 

6 

Tham mini, chi dao, hu&ng dan, kiêm tra, dOn dOe th?c hin có hiu 
qua nhim vi bão v nn tang tu tu.ang cfia Dãng, du tranh phãn bác 
các quan dim sai trái, thi dich trong tInli hInh mài theo yêu cu Nghj 
quyt 35-NQ/TW cüa BO ChInh trj Va Dé an 03-DA/TU cüa Ban 
Thumg vu Tith us'. Chi do duy tn hot dng trên fanpage "Hoa 
Huang Duong". 

Nám 2023 

Trucrng Ban 
Tuyên giáo Thành 

- Ban Chi dao 35 TP. 
- BI thu các chi, a'áng bô 

thuc. 
- Lanh dqo cacphong, 
ban, cc quan, dan vi, 
doàn the thành phó. 

7 
Tiêp tue don dOe tniên khai Cuc vn dung sang tác, quãng bá các tác 
phâm van hçc, ngh thut, báo chI nàm 2023 thea chi dao  cüa tinh và 
theo K hoch s 43-KHITU ngày 23/3/2021 cüa Thânh us'. 

Nãm 2023 

8 

Tip tiic thirc hin có hiu qua Chi thj s6 20-CT/TW cUa Ban Bi thu 
và Huóng dn s 11 -HD/TU cüa Tinh üy Yen Bái ye tiêp tiic ig 
cu1ng, nâng cao chit hrçrng nghiên cfru, biên soan,  tuyên truy&n, giáo 
diic ljch sii Dâng. 

Nãm 2022 

5 



TT NHIM VIJ VA CII! TIEU 
TH()I GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO Co 
QUAN, I)0N 'I! 

CHU Tm 

LANH IMO Co 
QUAN, IKIN V PHOI 

HQP 

LANH DAO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Tham muu t chirc Hôi thão v xây drng thành ph6 Yen Bái "xanli, 
hài hôa, bàn sic, hnh phüc". 

Quj 11/2023 

Trztáng Ban 
Tuyên giáo Thành 

uy 

BI tint các chi, dáng b5 
trztc thuôc; Lãnh dao các 

phông, ban, cy quan, 
doii vi, doàn th thành 

pM. 

Dng chI Dó Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thu-àng trwc Thành 
ày 

10 

- Tham nuru xay dirng K hoch cüa Thành üy v cong tác tuyên 
truyn nãm 2023. 
- Tham muu chi dao, djnh huâng hot dng thông tin, tuyén truyn, 
báo chI, xut bàn. 
- Phi hçp vài UBND thành ph trin khai k' kt pMi hcrp tuyen 
truyn vói các ccr quan báo chi Trung uang, dja phucing trén dia bàn 
näm 2023 
- Tuyên truyn kjp thi nghj quyt, chi thj, các sir kiin quan tr9ng va 
kt qua thirc hin cüa các cp. 
- Tip tiic tham muu duy trI hiu qua hoat dng Website Bàn tin Dãng 
bO thành ph& 

Nám 2023 

- Ban Biên lap Bàn tin 
Dáng bó thành phá, 

phông Van hóa thông 
tin; Trung tam truyn 
thông - van hóa TP. 

-BIt/n, các chi, dángbo 
lritc thuôc. 

- LJnh dao các phong, 
ban, c0 quan, doii vi, 
doàn the thành phô. 

Chü dng tham mi.ru tip tic thirc hin tt Chuong trInh phi hop cüa 
Ban Tuyên giáo Thành Uy, Ban Tuyên giáo Dàng üy các xà, phtring 
vOi co quan nhà nuâc cüng cAp theo Quyt djnh 238-QD/TW, ngày 
30/9/2020 cüa Ban BI thu. 

Nám 2023 

HDND, UBND, Tôa an 
nhán dan, Vién kkm sat 

nhán dan thành pho'; 
Lânh dao các phông, 
ban, co quan, don vi, 

doàn th; Dáng uy các 
xã, phuàng. 

Eking chI D Van 
Nghj - Phó Bi tint 

ThuOng tru'c Thành 
uy 

12 

Tham muu, chi do, huàng dn th%rc hin t6t K hoch sé 68-KH/TU 
ngày 21/6/2021 cüa Thãnh üy Yen Bái thuc hiên Chi thi s 06- 
CT/lU, ngày 24/3/2021 cüa BTV Tinh üy v tip tic di mdci, náng 
cao chAt lucrng, hiu qua cong tác tuyên truyn ming, hot dng báo 
cáo viên. 

Nãm 2023 

Các thing chi báo cáo 
viên Thành ày; BI thw 
CIC chi, dáng bô trwc 
thuôc, Lãnh dao các 
phông, ban, co quan, 

dcin vi, doàn th. 

6 



TT NHh1M VU yA CHI TIEU 
THJI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO C 
QUAN, D€fN VI 

CHU TRI 

LANH DAO CJ 
QUAN, D€IN VI rHO! 

H5P 

LANH DAO 
THANH PHO PH!,J 

TRACH 

13 

Tham muu, chi dao,  t chirc thrc hin t& D an s 05-DA/TU cüa 

Ban Thuâng viii Tinh üy v "Nâng cao chAt luqng dào tao,  bi duOng 

lun chInh tr và nghip vi cho can bô, dàng viên co sà, trQng 
tam là di tlxçmg cAp üy viên, bI thu chi b, can b MTTQ, các doàn 

th chInh tn - xã hi xa, phu&ng, thi trAn, giai doan 2021 - 2025. T 

cht'.xc bi duO'ng chInh trj he theo quy djnh. 

Nám 2023 

Trtthng Ban 
Tuyên giáo Thành 

BI tint các chi, dáng bô 
trttc thuôc; Länh dao các 

phông, ban, Ca quan, 
dan vi, doàn th thành 

phi. 

Dng chI D Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thzt&ng trttc Thank 

uY 

14 

Tham muu Thành u Iãn1i dao,  chi  dao,  hiróng dan, kim tra, don doC, 
nAm bAt tInh hInh cong tác khoa giáo; tang cuing theo dOi, don d6c vic 
ph bin, quin trit thrc hin các ngh quyt, chi thj, hoach cña Trung 
1nng, Tinh u và Thành Ciy v Iinh vise van hoá - van ngh, xây dung 
con nguOi Yen Bái "Than thiên, nhân ái, doàn kt, sang t?o,  hi nhp", 
nâng cao chi s hnh phic cho Nhân dan. 

Nám 2023 

Phông Van hOa thông 
tin; Trung tam truyn 

thông - van hóa; BI thzt 
các chi dãng bó Irzrc 
thuôc; Lãnh dao các 
phông, ban, ca quan, 

dan vj, doàn th. 

15 

- Tham muu t chirc 03 cuc thi trrc tuyn tim hiu v: Xây dmg 
thành phá Yen Bái "Xanh, hài boa, bàn sAc, hanh  phüc"; v chuyn 
dôi so; v h9c tp và lam theo tu tu1ng, dao  düc, phong each H Chi 

Mmli gAn vói thirc hin Nghj quyt TW4. 

Näm 2023 

- BI tint các clii, dáng bô 
trtc thuôc. 

- Lanh dgo cácphong, 
ban, ca quan, dan vj 
doàn tM thànhph. 

16 

- Tham muu chi duo,  trin khai thuc hiên có hiu qua Kt 1un 100-KL/TW 
cüa Ban Bi this va K hoch hành dng s 93-KI]JTU ngày 21/10/2021 cCa 
Thành ñy v th?c hin Chi thj s 17-CT/TU cüa Ban Thung vu Tinh u' v 
cong tác dis Iun xA hi. 
- Thrc hin t& cong tác phM hcip t ch(rc Iy phiu diu tra du Iun xa hi 
theo chi do cüa Ban Tuyên giáo Trung uxlng, Ban Tuyên giáo Tinh 'Y 
trong näm 2023. 

Näm 2023 

17 

Tip t%lc thrc hin có hiu qua Chi thi s 11-CT/TW cña Bô ChInh tn, 
Thông báo Kt 1un si 1 73-TB/TW ngày 06/4/2020 cüa Ban BI thu 

ye vic mua, dQc báo, tap  chI cüa Dâng 

Nãm 2023 

18 
Tham muu, ph& hip theo dOi, don dc, giárn sat vic thrc hin Quy 
djnh "Thrc hin van hóa, dao drc trong Dáng và h thng chInh tn tai 

Dâng b thãnh ph Yen Bái". 

Nãm 2023 

7 



TT NHIM V1J VA CII! TIEU 
TH(fl GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON VI 

CHU TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V P11(3! 

HP 

LANH DAO 
THANH PHO PHV 

TRACH 

III Trung tam chInh trj thành ph&: 04 nhim vii 

Xây dmg và trin khai thirc hin hiu qua Ké hoch dào tao, bi 
duOng can b näm 2023: Mo' 22 lOp vái trên 1.600 lup't can b toàn 
thãrih ph& 

Näm 2023 
Giám dc Trung tam 
ChInh tn thành ph 

Tnrng Ban T chI.rc Thành 
ñy; Truô'ng ban Tuyên giáo 

Thành ñy 
Dng chI D' VOn 
Nghj - Phó BI ihir 

Thu-àng trttc ThOnh 

2 
Thuc hiên t& cong tác tuyên truyn, giáo dic ljch sir Dãng và ljch sr 
dãng b tinh, dãng b thành ph. 

Nàm 2023 
TruO'ng ban Tuyên giáo 

Thãnh üy 

3 
T chüc thông tin v tInh hInh thai sir, co- ch, chinh sách... cüa trung 
uung, tinh, thành ph cho di ngU báo cáo viên, tuyên truyn viên Ca 

sa. 

Nãm 2023 
Giám dôc Trung tam 
Chinh tn thành pho 

TrirOng ban Tuyén giáo 
Thành üy; tri.thng các 

phông, ban, cci quan, dcin 
vj; Bi thu Dàng üy các 

xã, phuông 

-. 
Dông chI Do Van 
Nghj - Phó BI tint 

Thzt&ng truc Thành 

UY Tham mi.ru trin khai thuc hiên các tiêu chI xay dirng Trung tam chInh 
trj thành ph dt chun rnüc 1 

Näm 2023 
Giám d,c Trung tam 
Chinh tn thành ph6 

IV Ban Dan vn Thành üy: 12 nhim vii 

Tham mtru cho Thãnh üy chi do các cp ñy, ca h thong chmnh frj 
thành ph thirc hin cong tác dan vn to sr chuyn bin mnh me 
trong nhn thüc, hành dng v cong tác dan vn cüa Dáng trong tInh 
hInh mâi. Phát huy dan chü xa hi chCi nghia, xay dijng khi dai doan 
kt toãn dan, thrc hin t& quan dim "dan là gc" và phuong chain 
"dan bi&, dan bàn, dan lam, dan kim tra, dan giárn sat, dan thu 
hithng" trong thrc hin các cci ch, chmnh sách phát trin kinh t - xà 
hi, giãm ngheo, xây drng nông thôn mdi. 

Näm 2023 
Trzthng Ban Dan 

van Thành üy 
' 

- BI tint các chi, dáng b5 
tritc thuc. 

' 
- LOnh dao các phOng, 
ban, cc quan, do-n vj, 
doàn th thành pM. 

Dng chI D VOn 
Nghj - PhO BI tint 

Thzthng trwc Thành 

UY 

2 
Tham mtru cho Thành üy clii do, trin khai thc hin có hiu qua quy 
ch cong tác dan vn cüa h thng chmnh trj. 

8 



TT NHIEM VU VA CHI TIEU 
HOANTHANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI 

CHU TRI 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI PHOI 

HQP 

LANH DAO 
11JAN11 PHO PHU 

TRACH 

3 
Tham miru cho Thành üy tip tic lath do, chi dao  thrc hin t& 
phong trào thi dua "Dan vn khéo", trin khai xây d%mg mô hinh "Dan 
vn khéo" có hiu qua g&n viii cong tác dan 4n chInh quyEn. 

NAm 2023 

Trtthng Ban Dan 
van Thành ', 

- BIthwcácchi, dángbô 
'• thuoc. 

- Lanh dqo cac phong, 
ban, cc quan, den vi, 
doàn the thànhpho. 

Dong chi Do Van 
Nghi - Phó BI thw 

Thwg trwc Thank 

4 
Tham mini cho Thành iy, Ban Chi do cong tác tin nguOng, ton giáo 
thành ph Iãnh do, chi do, kim tra, don dc thirc hien có hiu qua 
cong tác tin ngixOiig, ton giáo trên dja bàn thành ph. 

5 
Tham mu'u, giip vic cho Thành üy, Ban Chi thrc hin quy ch dan 
chü ?i ccx sà thành ph6 länh do, chi dao,  kim tra, don dc thrc hin 
có hiu qua quy ch dan chñ a ccx sâ. 

6 
Tham mi.xu cho Thành üy chi dao,  scx kt, tng kit, trin khai, theo 
dOi, dOn dc kim tra, giáni sat thrc hin các nghj quyt, chi thj, kêt 
1un. .cüa Trung uung, cña tinh, thành ph v cOng tãc dan 4n. 

7 
Chü trI, phôi hop theo dOi, thuxng xu'ên näm chãc tInh hInh thai 
dan, báo cáo kip thai các van dé nay sinh Va tham muu giãi quyêt, dê 
xuât giái pháp xt 1' không dê trâ thành diem nóng, phirc tap tai ccx sO. 

8 
Tham muu xay drng k hoch, trin khai thirc hin hiu qua "Ngày 
cu6i tun cüng dan và doanh nghip" nãm 2023. 

N 2023 

9 

Tham mini cho Ban ThirOng vi Thành uy länh do, chi do triên khai 

thrc hin K hoach thrc hin D an "Nang cao chá't 1woig, hiêu qua 
phong trào thi dua "Dan van  khéo" trên dja bàn tinh Yen Bái, giai 
doan 2022-2025, dinh hteóiig dn nám 2030 ", gn vOi cong tác dan 
vn chInh quyn näm 2023. 

Näm 2023 

10 
Thirc hin t6t cOng tác kim tra, giám sat theo chircmg trinh cüa Thãnh 
üy va theo chüc näng, nhim vIi cia ccx quan tham mini giüp vic 
Thânh u. 

Nàm 2023 

9 



TT NHIM ViJ VA CHI TIEU 
TH(fl GIAN 

HOAN THANH 

LANH IMO CO 
QUAN, DON V! 

CHU Tifi 

LANH DAO CO 
QUAN, DON VI PHOI 

HOP 

LANH DAO 
THANH PHO PHV 

TRACH 

Tham muu xay dirng k hoch và phi hçip t chirc các hi nghj di 
thoi theo Quy ch s 05-QC/TU cüa Thành 'ky'. 

Näm 2023 
Trzthng Ban Dan 

van Thành 4 

- BI thu cdc chi, a'áng bô 
trwc thuOc. 

- Ldnh dao cacphông, 
ban, c0 quan, dan vi, 

doàn th thànhphi 

DOngchIDô Van 

Nghi - Phó BI thu 

Thtthng truc Thành 

uy 12 
Tham muu xây drng ké hoach gp mt chrc sc ton giáo nhãn dip tt 

Nguyen dan 2024. 
Qu'IV/2023 

V Uy ban Kim tra Thành üy: 20 nhim vy 

Tham muu t chirc trin khai hiéu qua vâ hoàn thânh toàn din Chuxing 
trInh kim tra, giám sat nãm 2023; thirc hin tt các nhim vi dt xut, phát 
sinh theo chi dao  cCia Thu&ng trijc, Ban Thuông vi Thành ñy. 

Nãm 2023 

Chü nhiêm (Jy ban 

Kim Ira Thành zy 

BI thu Ddng zy các xâ, 

phu-àng, Trithng các 

phong, ban, dan vj thành 

ph 

D&ig chI D8 Van 

Nghj - Phó BI thu 

Thuàng truc Thành 

2 

Tham muu thirc hin có hiu qua K hoach s 96-KHTFU ngày 23/11/202 1 
cüa Thành üy v thi,rc hiên D an s 04-DAITU ngãy 01/9/2021 cüa Ban 
Thuông v,i Tinh üy v nâng cao cht Iuvng, hiu qua cong tác kim tra, 
giám sat trong Dàng b tinh Yen Bái giai doan  202 1-2025. 

Nãm 2023 

Tham miru trin khai thtrc hin Quy djnh các hành vi vi pham, su' thoái tu 
turng, chinh tn, dao  dirc 1i sang, tham nhCng, tiêu crc 

Sau khi có Vfl 
bàn cüa tinh 

Tham mini trin khai thirc hin D an tiéu chI, tieu chu.n, khung nãng 1rc 
cCa can bO lam cong tác kim tra. 

Sau khi có van 
bàn cCa tinh 

Tham mu'u trin khai thc hin D an mO hInh t chIrc b may cci quan u 
bank  iem tra cac cap 

Sau khi có vAn 
bàn cCa tinh 

6 
Tham muu trin khai thrc hin Quy dtnh  cci ch phát hin, phèng ngra, 
ngãn chn vi pham cüa t chirc dáng và dàng vién 

Sau khi có vAn 
bàn cCa tinh 

7 
Tham muu giüp vic Ban Chi dao  Phông chng tham nhüng, tiêu crc tinh 
IAnh dao,  chi  dao  kim tra, giám sat, dOn dc cong tác phOng chng tham 
nhCng, tiêu ci,rc trên dla  bàn thành ph6. 

NAm 2023 

10 



TT NHIEM VU vA CHI TIEU 
HOANTHANH 

LANH IMO Ca 

QUAN, DCN VI 

CHU TRI 

LANH IMO C(I 
QUAN, DON V!  PHOI 

nç 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

8 

Tham miru giüp Ban Thi.rmg vu Thành ciy chi dao, djnh huâng xây dLrng 
chuong trInh, kE hoach kim tra, giárn sat, thanh tra nãm 2024; chi dao  üy 
ban kim tra cp dual tham miru gi(ip cp üy djnh huóng xay drng chirong 
trInh, k hoach kim tra, giám sat, thanh tra nãm 2024 vã tham mini xây 
di,rng Chuong trInh kim tra, giám sat näm 2024 cña cAp Oy. 

NAm 2023 

Chü nhim Uy ban 
Kkm tra Thành üy 

BI tint Dáng zy các xâ, 
phuâng; Trzthng các 

phOng, ban, don vj thành 
pho 

- Dông chi Do Van 
Nghj - PhO BI thit 

Thithng trzrc Thành 
uy 

Thani muu xay dvng Chuong trinh kirn tra, giám sat cOa Thành Oy nãm 
Qu IV/2023 

10 
Chi dao,  huóng dn, kim tra, giám sat cAp tiy, t chcrc dãng, üy ban kim 
tra cap duói ye cong tác kiém tra, giám sat, k' luât cOa Dáng. 

Nam 2023 

Thirc hin nghiêm tñc, hiu qua các quy dlnh  cüa Ban Thung vii Thành üy 
v phi hçirp giUa Uy ban Kim tra Thành y vâi các co quan lien quan trong 
thuc hin nhim vi,1 kim tra, giám sat và thi hành k' lut Dáng; thuc hiên 
tt các quy ch phAi hçrp v kim tra, giám sat, k' luât clang. 

N 2 2 am 0 3 

12 
Lam tAt cOng tác xii Is', giái quyAt don, thu khiAu nal,  tA cáo, dam bào 100% 
don, thu khiAu nai, tA cáo duccc xir l)', giái quyAt dirt diAm, kjp th?yi và hiu 
qua. 

Näm 2023 

13 
Thuc hiên kim tra dAi vài 100% tA chirc dáng, clang viOn khi có dAu hiêu vi 
pham thupc tham quyen. 

Nam2023 

14 
Kim tra, rà soát vic thirc hin Thông báo kt lun kim tra, giám sat cOa 
Ban Thu?ing viii Thành üy, Uy ban KiAm tra Thành üy nãm 2022. 

Qu' 11112023 

15 
Xây dung, trin khai KA hoach rà soát mt sA nOi  dung, lTnh vijc quan tr9ng, 

, . , . 
phuc tap,  nhay cam de chu dng phong ngua thieu sot, vi pham nam 2023 

am 3 

11 



TT NHIM VV  VA CHI TIEU 
THen GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO CO 
QUAN, DON V 

CHU Tm 

LANH IMO CO 
QUAN, DON Vj PHOI 

H1P 

LANH DAO 
THANH PHO PHIJ 

TRACH 

16 
Tham muu xây dirng Quy djnh v kim tra, giám sat v vic kê khai tài san, 
thu nhp ctia cánbô thuôc din Ban Thix&ng vii Thành ty quán l thay th 
Quy djnh s 05-QD/TU ngày 01/9/2017 cüa Ban Thuing vi Thành ày. 

Näm 2023 (Sau 
khi Tinh üy ban 

hành van ban mói) 
Chi nhiqm Uy ban 
Kim Ira Thành 4y 

BIt/nt Dáng zy các xã, 
phzthng, Trwóng các 

phông, ban, dan vi thành 
phd 

Dng chI D Van 
Nghi - Phó BI thu 

Thuràng truc Thành 

17 
Tham mtru xây drng Quy dnh cüa Ban Thuông vu Thàjih ày v gám sat 
dáng vién là can bô thuc din Ban Thumg vi Thành ày quàn l' thay th 
Quy djnh s I 1-QD/TU ngày 10/6/2019 cüa Ban Thuing vu Thành ày. 

Nãm 2023 (Sau 
khi Tinh zy ban 

hành van ban mói) 

18 

Tham mLru xây dung Quy djnh cüa Ban Thu&ng vii Thành ày ye giài quyt 
cáo dang viên là can bô thuOc din Ban Thuông vu Thành ày quán 1)' 

thay th Quy dlnh  s 12-QD/TU ngày 10/6/2019 càa Ban Thtthng vj Thành 

Nãm 2023 ('Sau 
k/il Tinh üy ban 

han/i van ban mái) 

Chz nhiêm Uy ban 
Kkm Ira Thành zy 

BI thu Dáng 4y các xã, 
phz4ng; Trethng các 

phông, ban, dan vj thành 
phd 

Ddng chi D Van 
Nghj - Phó Bj tint 

Thuthng tru-c Thành 19 Tham muu xây dirng K hoach  xác mnh tài san, thu nhp nãm 2023 Qu 11112023 

20 
Tham mtru xây dçrng Quy djnh v kim soát tài san, thu nhp cüa can b 
thuc din Ban Thuing vii Thành ày quãn l' 

NAm 2023 (Sau 
khi Tinh üy ban 
hành van ban 

huróng dJn) 

VI Van phông Thành üy: 06 nhim vi 

Tham mini giüp Thu&ng trVc  Thành y theo dOi, don dc, nm bAt 
tInh hInh thuc hiên và tng hcip báo cáo hang tháng và djnh k5' theo 
quy djnh vâi Thirng tWc,  Ban Thing viii, Ban ChAp hành Dâng b 
thành pht. 

Nãm 2023 

Ddng chI Chánh 
Van phông Thành 

BI tint các c/il, clang b5 
IryC thu3c Thành üy; lan/i 

dgo các phông, ban, &m 
doàn tM lien quan 

Dng chI D Van 
Nghi - Phó Bi thu 

Thuthng truc Thành üy 

2 

ChCi dng dAy mnh üng diing cong ngh thông tin trong chi dao,  diu 
hành va trin khai nhiem viii cüa cAp üy, chInh quyn thành ph. DAy 
manh thic hin xü 1' h sa cong vic trén môi trlx1ng mang,  dam báo 
100% h sa cOng vic ti Thành üy duçic trin khai, xü 1, hru trü 
trên môi truäng mang. 

Nam 2023 

12 



TT NHIM VV vA CHI TIEU 
THUI GIAN 

HOAN THANH 

LANH DAO ca 
QUAN, DON VI 

CHU TRi 

LANH DAO CY 
QUAN, D€IN VI PHOI 

HOP 

LANH IMO 
THANH PHO PHU 

TRACH 

Tham mi.ru trin khai các hoat dtng hcip tác vói các dja phuGng truyên 
thng vi thành ph Lao Cai, tinh Lao Cai. 

Nàm 2023 

Thing chI Chánh 
Van phOng Thành 

Bithucácchi dángb 
truv thuóc Thành iy,  lành 

dao cácphông. ban, dan vi, 
doàn iM lien quan 

D/c D8 Van Nghj - 
Phó BI tlns Thztô'ng 

trec Thành zy 

4 
Tham mixu chü trI xây dimg Báo cáo dánh giá kt qua niia du thim 
k' thc hin Nghi quy& Dai hi Dáng b thành ph lAn thr XX, 
nhiêm kS'  2020 - 2025. 

Thang 7/2023 

Bi thu các chi, dáng b 
trixc thuôc ThAnh üy; lãnh 
dao các phOng, ban, don 

vj, doàn th lien quan 

Tham misu theo dOi, don dc, hu&ig dn cac chi, dãng b tnrc thuôc 
Thành üy thrc hin ngun thu, chi dáng phi theo quy dnh. 

Näm 2023 

6 
Tham miru chü trI, phi hçrp vâi các don v lien quan xây drng báo 
cáo so kt 02 näm thirc hiên các Nghj quyt, Chixo'ng trInh hành dng 
cüa Ban Chip hành Dáng b thãnh ph& 

Näm 2023 

13 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124

		2022-12-28T14:21:04+0700
	Việt Nam
	Thành ủy Yên Bái<ThUYenBaiQTC1@ThUYenBai> đã ký lên văn bản này!




