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S A - CTr/TU 

BANG CONG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày 43 tháng 6 näm 2021 

CHU'(ING TRINH HANH BONG 
CUA BAN CHAP HA1'H DANG BØ THANH PHO YEN BAT KHOA xx 
Thirc hin Nghj quyt s 29-NQITU ngày 24/02/2021 cüa Ban Chp hành 
Bang bQ tmh Yen Bai khoa XIX ye phat tnen cong nghiçp tmh Yen Bai 

theo hirthig bn vfing, hiu qua và than thin vói môi tnrông 
giai doin 2021-2025 

Thirc hin Nghj quyt S6 29-NQ/TU, ngày 24/02/2021 cuã Ban Chp 
hanh Dang bç tinh Yen Bai khoa XIX ye phat trien cong nghiçp tinh Yen Bai 
theo huâng bn virng, hiu qua va than thin vói moi trumg giai doan  2021-
2025. Ban Chp hành Dãng bO thành ph6 Yen Bái xây dirng chiiong trInh 
hành dng thirc hin Nghj quyt vOi nhung ni dung ci1 th nhix sau: 

I. rvEUc Bid, yEu CAU 
Nh.rn cii th hóa nhftng djnh huOng phát trin và thirc hin các rn11c 

tieu, chi tieu cua Ngh quyet so 29-NQ/TU, ngay 24/02/202 1 cua Chap hanh 
Dâng b tinh Yen Bái khoá XIX v phát trin cong nghip tinh Yen Bái theo 
hu&ng bn vUng, hiu qua và than thin vâi môi truàng giai doan 2021-2025 
thành k hoach,  d an, cci ch, nhim vii ci th, bin pháp, thai gian thc hin 
chi tit, phân cong trách nhim ca quan, don vj, dja phi.rcing d t6 chirc thirc 
hin dam bào thc hin thng lçii Nghj quyt. 

Vice thirc hin Chi.rong trInh hành dng thrc hin Nghj quyêt so 29-
NQ/TU, ngày 24/02/202 1 cUa Tinh üy phài xác djnh là nhim vii chInh trj 

A I' A P A fl 9. trQng tarn cua cac cap uy, chinh quyen, to chuc dang, co quan, don v! va phai 
du?c tiên hành dông b tir thành phô den co s. Chü trçng cong tác tuyên 

A • A A P A 9 A A 9 A A truyen pho bien sau r9ng den can bç, dang vien, doanh nghiçp va nhan dan, 
thi.ràng xuyên kim tra, giám sat, dánh giá so kk tht kinh nghim, b6 sung 
diu chinh kjp th&i phü hçrp vâi diu kin tInh hInh dja thirc t dam bào sir 
chi dao  cUa thành ph6 hiu qua, khà thi trong qua trmnh thrc hin. 

Phát trin cong nghip thành ph6 Yen Bái phü hçrp vOi djnh huàng phát 
trin, quy hoach phát trin ngành cong nghip va quy hoach t6ng the phát 
tri&i kinh t - xã hôi cüa tinh và thành ph6 Yen Bái. T1c hin d6ngb các 
giai phap dira cong nghiçp tro thanh khau dçt pha de thuc day phat trien kinh 
t - xã hi cüa thành ph6. Tp trung cài each hành chInh t?.o  môi tru&ng 
thông thoang, thun igi, g.n gui trong thu hut d.0 tu, phát trin thj tnring 
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tiêu thi,i san ph.m dja phuong, tto them nhiu vic lam cho ng1xi lao dung. 
Kêt hcrp hài hôa gita phát triên cong nghip ben vüng vài bão v môi truông. 
Lira chçn các ngành cong nghip u'u tiên phái phü hçip vó'i tfrng giai doan 
phát triên kinh tê - xã hi cUa thành phô. Day manh áp diing khoa hçc và 

A A A A cong ngh nham nang cao nang suat lao dçng. 
II. MIJC TIEU 
1. Mçtc tiêu tng quát 
D.y mnh thu hut d.0 tu, khai thác thi da tim näng, lçii th, d.y m?nh 

irng diing khoa hpc cong ngh, diii mi sang tao;  huy dng, si~ diing hiu qua 
S A A S S A S S A A mci nguon lrc, bao vç moi tnxang, six diving hiçu qua tai nguyen... uu tien lira 

chçn các ngành cong nghip cong ngh cao, than thin vài môi tnrYng, sl'r 
diing tiêt kim nng hxçing, nguyen 4t lieu, giái quyêt vic lam cho nhiêu lao 
dng dja phixcmg, d tp trung phát trin san xuAt cong nghip theo huOng 
ben vttng, hiu qua, than thin vói môi trithng, tth thành dng lijc cüa nén 
kinht. 

2. Muc tiêu cu th 
Phn du dn näm 2025, giá trl san xut cOng nghip dat  8.000 t' dng; 

tc d tang bInh quân giai doan  202 1-2025 dat  12,2%/näm. 
TS' trcng giá trj san xut cOng nghip trong ca c.0 kinh t dn nm 

2025 dat 34,5%. Co cu giá trj ngánh cong nghip ch bin ch tao  chim 
98/0 tong gia trl san xuat cong nghiçp tren da ban. 

Hoàn thin Co s ha tang, m rng cim cong nghip Au Lâu len 70ha, 
ph.n du dn näm 2025 ti 1 1p dy dat  100%. Thirc hin D an di di ci1m 
cong nghip Dm Hng ra khôi trung tam thành ph. 

Thu hut ngành cong nghip cOng ngh cao, cOng nghip sach  than thin 
vOi môi truông chiêm 10% so vOi tOng sO doanh nghip dâu tu vào dja bàn. 

100% các nha may san xut cong nghip có báo cáo dánh giá tác dng 
môi tnràng, kê hoach  bão v môi trirng duçc cap có thâm quyên phé duyt; 

A A A S S . , , . A dau tix xay d%rng cac cong trrnh xix ly chat thai, ni.roc thai; thucmg xuyen thrc 
hin quan tr.c môi truxng theo quy djnh. Kim tra, xCr l trit dê các Co sâ 
gay ô nhiêm môi tnthng. 

III. NHh1M VV GIAI iiAp 
1. Cong tác lãnh do, chi do 
T chüc quán trit hc tp va trin khai Nghj quyt tâi toàn th di ngü 

can b, dáng viên trong toàn Dáng bO va tuyên truyn sâu rng tói các tng 
lop nhan dan nhrn tao  sr dng thun cao, thng nht chi và hành dng. 
Các cap ñy dáng c,i th hóa Nghj quyt s 29-NQITU cüa Tinh üy vào 
chi.rong trInh, k hoach  hang nàm phü hçTp vâi dc dim tInh hInh cüa dja 
phirong, don vj die to chüc th%rc hin. Tang cithng cOng tác kiém tra, giám sat, 
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lãnh dto, chi do cüa các cp üy dàng v phát trin cong nghip, tiu thu 
cong nghiçp tren da ban thanh pho. 

2. Nâng cao hiu liyc, hiu qua cüa cong tác quãn 1 nhI iuwc 
Thrc hin rà soát, diiêu chinh quy hoch, ké hoch phát triên kinh tê - 

xã hi cüa thành ph barn sat vói các quy hoach cüa tinh, dc bit là quy 
hoach phat trien nganh cong nghip cua tinh. 

Tang cix&ng cong tác thm djnh 1ira chçn dr an, nãng cao chit krçing 
thm nh các dr an d,u tu, cp phép du tu theo dung chU trtxclng, quan 
dirn và quy djnh hin hành; dng hành, hung dan, chü dng tháo g khó 
khn, vucng m.c cho nhà du tix. Tang cuông cong tác km tra, giám sat 
vic thirc hin quy djnh cUa Nhà nu6c v bào v tài nguyen, môi trixông. 
Kiên quyt thu hi các dir an chm, vi ph.m Lust Du tu. 

Thirc hin t6t và d.y dü nhUng chInh sách cüa ChInh phü, cüa tinh và 
-• •j (• r uu dai cua thanh pho doi vci cac doanh nghiep, nhat la cac chuong trinh 

khuyn công, chixcing trInh di mâi cong ngh... Kjp thii tháo g nhiing khó 
khän, vuOng mc trong qua trInh d.0 tu hoat  dng san xut kinh doanh cña 
cac nhà dâu tu, doanh nghip. 

Phi hçip voi các sâ, ngành cüa tinh thirc hin t& vic giài phóng rn.t 
bang phiic vii dau ti.r xay drng cac khu cong nghiçp, ciim cong nghiep, giai 
quyt t& nhUng tác dng, ânh huing cUa khu cong nghip di vOi san xu.t, 
kinh doanh va cac vnd xa hi a nhUng khu dan cu lin k. 

Day manh  cal each hanh chrnh, dac  bit la cac thu tic hanh chinh lien 
quan dn thu hut du tix; nâng cao tht'rc, trách nhim, tinh thin thai d phiic 
vi cüa can b, cong chirc dôi vOi cong dan, to chirc, doanh nghip. Tao  diêu 
kin thun lvi, thông thoáng cho các co sa san xu.t kinh doanh, nha 4u 
thirc hiçn cac thu tic hanh chinh dau tu mm, ma r9ng phat trien san xuat lien 
quan den xà, phuông, thành phô. 

Co bin pháp khc phiic v mOi trix?ng t1i vói các co sà san xut hin 
co xen 1n trong các khu dan Cu dang có tác dng ành huOng dnmôitrixOng 
va tung buoc di doi ra khoi da ban khu dan cu. Khuyen khich, van  dçng nha 
du ti.r tim kim, m& rng thj trithng tiêu thii, tim du ra n djnh cho các san 
phâm cong nghip - tiêu thU cong nghip và lang nghê trén dja bàn. 

• A 3. Nang cao chat hrqng dao to nguon nhan Iic 
Tiên hành diCu tra, thu thâp thông tin nhu câu cUa các doanh nghip và 

nhà du tu v ngun nhân 1irc. Tao  co ch ph6i hçip, kt ni, dt hang tuyn 
ding các sinh viên, ngi.thi lao dng qua dào tao tai cac co sa dào tao trong và 
ngoài tinh theo nhu c.0 tuyên ding cUa doanh nghip. 

T chirc cac khóa dào tao,  bi duông, tp hun nâng cao kin thuc, 
nàng lire ye cong ngh san xu.t, phuong pháp quãn l và k nàng thuong mai 
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cho các doanh nghip, t.p trung vào nâng cao kin thirc, hiu bitt cüa doanh 
nghip v xu hixo'ng cong ngh, các yeu cu và tiêu chun thj tnr&ng cUa 
khách hang; k näng tip can, dam phan, k k& hqp dng... 

Thc hin tot các chinh sách ho trq nguôn nhân lirc nhu: Ho tr dào tao 
khâi sir doanh nghip va quàn trj kinh doanh, ho trçl dào tao  nghê. Khuyên 
khIch các doanh nghip t chüc dào tao  nhân 1irc tai  ch, h trq doanh nghip 

dào tao  cong nhân k thuQt có tay nghê cao. Tao  diêu kin cho các to chüc, cá 
nhân tham gia vào qua trInh dào tao lc lugng lao dng k thut, lao dng có 

A . A ,• , . . 
tay nghe cao va xac dnh nganh nghe dao tao  phu hçrp vol tung thai ky phat 
trin cüa thành ph.

A 

4. Huy dQng nguon hc dau tu xay ding h tang cac khu cong 
A •A A 

nghiep, ciim cong nghiep, h tang logistics 

Nâng cao tInh hp dn thu hut dsu ti.r cüa các khu, ciim cong nghip, 
dâu tu hoàn chinh ha tang khu cong nghip phi a Nam, khu cong nghip Au 
Lâu, ciim cOng nghip Au Lâu, thirc hin di di theo l trInh ciim cOng 
nghip Dm Hng ra khôi khu vc trung tam thành ph; nghiên ciru b sung 
quy hoach va thành 1p mt s khu, ciim cong nghip tai  khu virc xã Au Lâu, 
Giâi Phiên d9c theo dung cao the Ni Bài - Lao Cai. 

Phi hcip vói Ban quãn l các khu cong nghip tinh Yen Bái thirc hin 
tot ye quàn 1 nhà nrnic trên dja bàn tai  các khu cOng nghip. Giâi quyêt tot 
nhUng tác dng, ãnh huing cüa khu cong nghip di véd san xu.t, kinh doanh 
và các vn d xä hi & nhftng khu dan cu lin k. Phi hçp lam t cong tác 
xüc tin du tu, thu hut cac nha du tu tham gia du tu kinh doanh h. tng k5 
thut các khu, ciim cOng nghip, phát trin các doanh nghip logistics. Thu 
hut dâu ti.r mOt so dir an có quy mô 1&n vào các khu, ciim cOng nghip. Thu 
hut các doanh nghip có náng lrc vào du tir các d%r an logistics, thçrc hin 
các djch vi h trçi nhu: Kho bi, bào quãn, sira chüa, 4n tái, djch vi hâi 
quan... theo huàng lien thông, thun lçii. 

.,. , 

5. Nhiçm vii, glai phap ci the theo tmig nganh 

Tip tiic dy manh  phát trin cong nghip ch bin nông, lam san, thirc 
ph.m trên co s& du tu dng b vüng nguyen lieu và nhà may ch bin, di 
mói Cong ngh, day chuyn may móc thit bj, ch bin sâu, nâng cao ch.t 
luqng san phm. Chü trQng phát trin các co s& ch bin chè xanh cht hrçing 
cao. Thu hut du tu phát trin mt s dir an có quy mô vra và l&n, chU lirc 
trong du tu ch bin các san phm g cao c.p nhu: Gghép thanh, g MDF, 
san xuat do go ni that, dan diing, go lap rap... phan dau dua thanh pho Yen 
Bái trO thành trung tam phát trin ngành cong nghip ch bin g cüa tinh. 
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D.y manh  san xu.t vt 1iu xây dijng: Tao  diu kin cho các t chirc, 
cá nhân san xu.t san ph.m vt 1iu xay drng nhu: Dá p lát nhân tao,  son, 
v.t 1iu composite, gch chiu 1ra, gch xay xp, ngói màu, ng nhira, tm 
nhra, ông kern, son cong nghip, sir each din cao cap và các san phâm cao 
cp khác... giàm dn vic cp phép d.0 tu cac dir an khai thác, tiéu thçi san 
phâm thô; khuyen khIch va uu tiên cac dir an dâu tix khai thác chê biên sâu 
các san phrn khoáng san. U'u tiên các t chirc, cá nhân sü diing cong ngh 
hiçn dai,  than thiçn vrn moi trirong. Van  d9ng, khuyen khich cac nha may 
hin có du tu cài tao,  m& rng nâng cao san hrqng, chat lugng, chüng l°a 
san phâm. 

Tao diu cho nhà du tu thirc hin các d%r an du tu, cài tao  nâng cp h 
thng truyn tãi din, ni.rOc trên dja bàn thành ph d dam bão phiic vi cho 
san xut, kinh doanh. Khuyn khIch du fir cti rnâi cong ngh, thit bj xir 1), 
tái chê rác thai; thu hut du fir các nha may xü 1, tái ch rae thai cong ngh 
mOi, hin dai. 

Trng brnc phát trin cOng nghip ch tao,  1p rap, sira chUa co khI, 
din tr; phát trin cong nghip h trçi; phát triOn cong nghip ch bin cong 
ngh cao: Khuyn khIch các co s& hin có rn& rng quy mô san xut, du tu 
thi& bj may moe hin dai,  phát trin các djch vi süa chUa, thay th& bão 
duo'ng, báo trI, các co sâ san xuât cong cii, diing cii, khung thép, san xuât 
may moe phiic vii san xuât nông nghip, 4n chuyên nông san... 

Phát triên ngành cong nghip dt may, da giày, phân bón va thirc an gia 
süc: Duy trI các nhà may ch bin bin thire an chän nuôi, dt may, da giày 
hin có; m?ñ gi du tu, tao  diu kin các nhà du tu dã có thucmg hiu trOn 
thj tnithng vao d,u tu san xuât phân bón trên dia bàn. 

Phát triên lang nghê: Duy trI và phát triên lang nghê san xuât mien dao 
P A A A P P A • A P 

Girn Phien. Tao  theu kiçn cho cac co so san xuat mien dirge tham gia cac 
chucrng trInh h trçi cüa tinh. 

Phát trin kinht h dam báo cung c.p các san phm tiu thU cong 
nghip phiic v1i thu câu tiêu dUng tai  chô, phiic vi xây drng, giao thông... 

6. Ung ding khoa hQc k5 thut vào san xut cong nghip 
U'u tiên các dir an du tu chuyn giao khoa hçc - cOng ngh trong san 

xut cong nghip. Dy math  irng diving các cOng ngh mOi, cong ngh tiên 
tiên, than thin vOi môi trung vao san xu.t d nâng cao hiu qua, nãng xut, 
ch.t lugng san ph.m, h. giá thành san ph,m. Lra chpn cac dr an du tu san 
xut các san phm cong nghip có cong ngh cao, tit kim nãng luçing, bão 
v môi tri.thng và thirc hin t& cac ch d chinh sách, uu tiên tuyn diing 
nguri lao dng tai  dja phrning. 
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7. Buy dng và sfr dtnghqp i ngun hyc cho phát trin cong nghip 

Pho bien day du cac chinh sach khuyen khich thu hut dau tu cua trnh 
An • . . A n den cac nha dau tix tren da ban. Mcn gçi dau tu tu cac tap doan, doanh 

nghip, các t chirc, cá nhan trong và ngoài rnrâc thirc hin các d%r an phát 
trin cong nghip theo quy hoach.  Hang nãm thành ph quan tam xây d%rng 
kê hoach va bô trI ngân sách dê thirc hin các giâi pháp phát triên cong 
nghip, kinh phi giâi phóng mt bng va d.0 Pr h t.ng ciim cong nghip 
thành ph. Chü dng phi hqp d tao  diu kin thu.n 1i cho các doanh 
nghipnhO và vra duc vay vn iru dãi cUa Nha nuâc theo tin d cüa dr an 
san xuât. 

- F A 9 A A7 9 8. Tang ctro'ng cac biçn phap bao vç mm trtro'ng trong san xuat 
cong nghip, tiêu thu cong nghip 

Dn 2025, hoàn thành di d?ii ciim cong nghip D.m Hng ra khOi khu 
wctrung tam thànhphi Yen Bái. Không ch.p thu.n chü tri.rcng d.0 Pr cac 
dir an cong nghiçp narn ngoai cac khu, cijm cong nghicp, cac dir an tac dçng 
ló'n den môi trixông, dê dam bão cong tác xir 1, báo v môi tril&ng. Khuyên 

F F 7 A A fl F P A F khich cac ca so san xuat cong nghiep ap diing cac biçn phap san xuat sach 
A A A A A P 7 A han, tiet kiçm nguyen hçu, nang luçrng, nang cao hiçu qua sr diving nguyen, 

A A P A A •A •fl P F 

nhien liçu va nang 1uqng vao san xuat cong nghiçp. Kien quyet xix ly cac ccx 
s& gay ô nhiêm môi tnthng. 

IV. TO CH15C THU'C HIIN 

• 
1. Các c.p üy dáng, chInh quyn, M.t trn T quc, các doàn thchInh 

tr - xa hçi ti.r thanh pho den ccx so to chixc h9c tap,  quan triçt tuyen truyen sau 
rng Nghj quyt cUa Tinh Uy và Chixcxng trInh hành dng cña Thành üy dn 
toàn th can b, dáng viên va nhân dan; can cir chirc näng, nhim vi và tInh 
hInh thirc t xay dirng k.hoach, d an, dr an... d th chirc trin khai thirc 
hiçn lqp thai, co h1U qua Ngh quyet so 29-NQ/TU, ngay 24/02/202 1 cua 

P - A 7 fl P F A F A A A Ban Chap hanh Dang b9 tinh Yen Bai khoa XIX ye phat trien cong nghiçp 
tinh Yen Bái theo hiróng bn vIng, hiu qua và than thin vâi môi trix?mg 
giai doan  2021-2025. 

2. Uy ban nhân dan thành ph& các ccx quan, don vj trirc thuc theo 
chirc nãng, nhiem  viii chü dng tham mixu xay dung các d an, k hoach, 
chi.rong trInh trin khai th%rc hin phái dam bão ch.t hrçing, xác djnh rO miic 
tiêu, nhim vi, giái pháp, tin d th?yi gian, ngun 1irc thirc hin (có biu gi:ri 
kern); djnh kS'  báo cáo Ban Thix&ng vii Thãnh Uy v kt qua thirc hin theo 
quy djnh. 
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A A A A r A A • 

3. Hçi dong nhan dan thanh pho phoi hçip vai Uy ban nhan dan thanh 
ph chi dao  xây drng d an, khoach phát trin ngành cong nghip phü hçp 
voi Chixang trinh hanh d9ng va giam sat qua trrnh to chuc thirc hiçn nham 
thirc hin thing 1çi miic tiêu Chrcing trInh hãnh dng cüa Thành Uy. 

4. Uy ban Mat tran To quoc va cac doan the chrnh trl - xa hçi thanh pho 
d.y manh  tuyên truyn, van  dng, tp hçip các tang lap nhan dan; tIch circ 
phát dng và hithng irng các phong trào thi dna yêu nuóc, tham gia và giám 
sat vic thirc hin Churng trInh hành dng cUa Thành üy. 

5. Ban Tuyên giáo Thành üy chi do, djnh hrâng CC co quan thông 
tin, truyn thông cüa thánh ph dy mnh cong tác tuyên truyn; kjp thai 
phãn ánh, dixa tin v nhUng each lam hay, rno hinh sang tao  cüa các tp th& 
cá nhân, dông thM phê phán nh&ng tp the, cá nhân không tIch circ, thiêu 

A A f fl trach nhiçm, guang mau trong lanh dlao  to chuc thirc hiçn Chircng trrnh hanh 
dng cUa Thành üy. 

6. Co quan Kim tra - Thanh tra thánh ph hang näm tham muu cho 
Thành üy, Ban Thixông v Thành Uy xây drng chixcmg trInh, kê hoach  và to 
chüc kim tra, giám sat thirc hin Chirong trInh hành dng nay, djnh kSr báo 
cáo Thành üy theo quy djnh. 

7. Van phông Cp Uy và ChInh quyn thành ph chü trI, phi hcip vói 
cac co quan lien quan thithng xuyên theo dOi, dOn dc vic thirc hin 
Chiio'ng trInh./. 

Noinhân: 
- Thix&ng tr%rc Tinh üy (cte b/c), 
- Thring tr%rc Thành üy, 
- Thumg trrc HDND, lânh do UBND TP, 
- Các d/c Uy viên BCH Dâng b thành phô, 
- Các Cci quan tham rnixu giüp vic Thành üy, 
- MTTQ, các doàn the thành phô, 
- Các chi, dâng b trrc thuOc Thành Ciy, 
-Liiu:VT/TU. 

T/M THANII UY 
Bi THU 



TIEU CHU YEU THIfC HIN CHUNG TRINH HANTI BONG 
ành dông s ,9 -CTr/TUngày ,j9i /2021 cüa Thành zy Yen Bái) 

STT 

\k<k\ -';,F 
CIII TIEU 

/ ; 
vj tInh 

Myc tiêu phn 
dau cüa thành 
phô in nàm 

2025 

Lãnh do co quan 
chiu trách nhim 

trtrc 

Lãnh do co quan 
phol hçp 

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

cáo 

Lãnh d3o thành ph 
phy trách 

- T5 tr9ng giá trj san xut cong nghip trong co 
cu kinh t 

°"° Ding chi Trirôrng 
phông 

Kinh t 

Ding chI Tnthng 
phàng Tài chInh - K 
hoch, BI thu; Chü 
tjch UBND các x 

phi.rông 

Dng clii Chi c1c 
tnrâng Chi c1ic Thng 

ké 

Dng chi Phó Chü,tjch 
UBND thành ph phii 

trách kinh t 
2 

- Co câu giá trj ngành cong nghip ch biên ch 
t30 trong tng giá trl san xut cong nghip trên 
dia bàn 

98% 

3 - GTSX cOng nghip trên dja bàn T' dng 8.000 
Dông chI Tnxâng 

phông 
Kinh t 

Dong clii Bi thu; ChU 
tjch UBND x, 

nhtrm 

Ding chI Chi cic 
trithng Chi ciic Th8ng 

ke 

Dng chi Phó ChU tich 
UBND thành ph6 ph 

trách kinh t 

Phithng Yen Thnh T' dng 150 

Ding chI BI thu; Chü 
tjch UBND cac , 

phuàng 
Ding chI Truâng 

phông Kinh t 

Phu&ng Yen Ninh T' dng 750 

Phirông Mmli Tan T dng 800 

Phuing Nguyn Thai Hçc T' ding 300 

Phithng D6ng Tam T'dng 130 

Phi.thng Nguyn Phác T d6ng 700 

Phuâng Hong Flà T' dng 120 

Phu&ng Hclp Mirth T' dèng 250 

Phung Nain Cffông T dng 100 

Xã Mmli Bão T' dng 80 

XaTuyLc T'dng 90 

X Tan Thjnh T5' dng 80 

xa Au Lâu T' dng 1.400 

Xã Giói Phiên T' dng 200 

XãVanPha Tdng 2.850 



7 
Pj4c CT<4HIM VU TRQNG TAM TiP TRUT4G THVC HIN 

(Kern theo	 a)145ng s J9 -CTr/TUngày9 / 6 /2021 cza Thành zy Yen Bái) 

!;.j j'*j 

STT 
Thôi gian 

hoàn thành 
C quan 

chju trách nhim 
Co quan ph61 h 

LAnh dao thành ph 
ph trách 

Nhim 

1 
Hoàn thiên co sâ ha tang, m rung Cim cong nghip Au Lâu len 70ha, 
phn du dn nAm 2025 ti I 1p dy dat  100%. 

Giai don 2021- 
2025 

PhongKinhth 

Các phOng, ban, dn v lien 
quan, UBND xâ, phrâng 

Dông chi Phó Chü 
tich UBND TP phi 

trách kinh t 

'0 

2 
Thuc hiên D an di diii cum Cong nghip Dkm Hng ra khOi trung tam 
thành ph& 

Nm 2025 
Các phOng, ban, dan vj lien 
quan, UBND x, phueing 

EM xut b6 sung quy hoach  01 mài ciim  cong nghip tai  phu&ng Hqp 
Minh vii quy mô 30,9 ha. 

Nam 2025 
Các phOng, ban, dan vi lien 
quan, tJBND xà, phuäng 

4 

100% cac nhà may san xut cong nghip có báo cáo dánh gia tác dng 
môi tnthng, k hoach bào v môi trirOng duccc cp có thm quyn phê 
duyt; du Ut xay dirng cac cong trInh xCr l' chit thai, nuàc thai; thtrong 
xuyên thijc hiên quan trc môi trirOng theo quy djnh. Kim tra, Xft l)' 
trit d các cci sâ gay ô nhim môi trithng. 

Nm 2025 
Phong Tài nguyen - 

Môi tnrâng 
Các phOng, ban, dcm vj lien 
quan, UBND x., phung 

5 
Nang cao chat hrçrng  dào tao  ngun nhân lrc: Diêu tra, thu thp thông 
tin nhu cu doanh nghip, nhà du Ut djnh huóng dào tao  ngh; t chCrc 
dào to, b6i duong, tp hu&n nâng cao kin thirc v sâ.n xut, kinh doanh 

Nàm 2025 
PhOng Lao dQng - 

Thuang binh và Xà hi 
Các phOng, ban, dan vj lien 
quan, UBND x, phuing 

6 
Thuc hiên di chuyên các Ca ss san xut xen kçp giva các khu dan cu dn 
các khu, cim cOng nghip và dja dim hçip l 

Giai doan 2021- 
2025 

PhOng Kinh th 
Các phOng, ban, dan vi lien 
quan, UBND xä, phing 

1 



STT Nhim vi 
Thöi gian 

hoàn thành 
Co quan 

chju trách nhim 
Co quan phM hqp 

LAnh To thãnh ph 
phi trách 

Thuâng xuyén gAp g, dM thoi doanh nghip, tháo g khó khn, vuOng 
mc cho doanh nghip, co sâ san xut kinh doanh. 

Giai doan  2021- 
2025 

PhOng Kinh 
CAc phong, ban, don vj lien 

quan, UBND xA, phithng 

8 
Trin khai thuc hiên có hiêu quA các chInh sAch thu hUt du tu cUa tinh, 
dy mnh xUc tin du tu 

Giai don 2021- 
2025 

PhOng TAi chInh - 
Ké hoch 

Các phông, ban, don vi lien 
quan, UBND xA, phiràng 

2 
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