
DANG BO TINH U YEN BAT 
THANH UY YEN BAI 

-wru 

BANG CQNG sAN VIT NAM 
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KE HOACH 
Nâng cao chi s hnh phñc cüa ngtrôi dan thành ph Yen Bái nãm 2022 

Thirc hin K hoach  s 63-KHJTU ngày 25/02/2022 cUa Tinh üy Yen 
Bái ye nâng cao chi s hnh phüc cUa ngui dan Yen Bái näm 2022; K 
hoach hành dng s 99-CTr/TU ngày 12/12/202 1 cüa Thãnh üy v thirc hin 
Chumg trInh hành dng s6 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 cUa Tinh ñy ye 
lAnh dao thirc hién nhim vu chInh fri nam 2022, Ban Thu?mg vçi Thãnh üy 
Yen Bái ban hành K hoach nâng cao chi s hanh  phiic cüa ngu1i dan thành 
ph Yen Bái nm 2022, cii th nhu sau: 

I. MTJC Bid, YEU CAU 
1. Myc dich 

A P. P. P. A A P P Cu the hoa viçc trien khai thirc hiçn nhiçm vii nang cao chi so hnh phuc 
cUa nguii dan thành pM Yen Bái theo Nghj quy& Dui hOi dai biu Dãng bO 
thãnh phô lan thir XX, nhim kSr  2020 - 2025; Kê hoach  so 63-KHITU ngày 
25/2/2022 cUa Tinh üy Yen Bái. 

A

Tip tiic nãng cao nhn thirc, thirc, trách nhiêm cüa canb, dang viên, 
cong chuc, vien chuc, chien si hrc lucing vu trang, ngucn lao d9ng; day m?nh 
dM mdi, sang tao  trong t chirc thirc hin; huy dng sir vào cuOc  cüa cá h 
tMng chInh trj; triên khai dng b cac giài pháp phát trin kinh t - xã hti, 
nâng cao hon nüa diii sng vat  ch.t, tinh th.n, nâng cao chat 1u'ng cuc song 
va hanh  phic cüa nhãn dan. 

T chirc các phong trào thi dua rng kh.p, lan tóa, th.m sâu vào di 
sang cüa mi cá nhân, gia dinh và toàn xa hi; cüng cô, tang cung niêm tin 
cUa nguài dan thành pM Yen Bái vao sir länh dao  cüa Dáng, sir quãn 15' diêu 
hanh cua chinh quyen cac cap. 

2. Yêu câu 
Các c.p üy, chInh quyn, co quan, don vj, dja phuong phái xác djnh vic 

nâng cao chi s hanh  phüc cho ngi.thi dan là nhim vi frng tam, thuing 
xuyên cüa các c.p, chinh quyn, CáC co quan, don vi và toàn xãhi. Trên co 
s& do barn sat nhim vi1 dUçIC phân công, kjp thai xay dirng ké h.oach, tIch 
circ, chU dtng lãinh dao  trin khai thirc hin. 
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Vic t chi'rc trin khai thirc hin K hoch phài bão dam thit thirc, hiu 
qua bang cac giâi pháp, san phm cong vic cit th& tránh phô trixng, hInh 
thirc, 1.y hiu qua phiic vii ngu&i dan lam thuâc do. 

A 

TrOn co sâ kt qua nâng cao chi s hanh  phiic cüangui dan thành ph 
Yen Bat nam 2021, tiep tiic dot moi, sang tao, nhan rçng cac mo hinh hay, 

A A A A - cach lam hiçu qua tren cac hnh virc dot song xa h9t de ngay cang lam ro 
thOrn nOi  ham chi s hanh  phUc và nãng cao chi s hnh phüc gn vâi miic 

* A tteu dua thanh pho Yen Bat phat tnen nhanh, ben vimg theo hucng Xanh, 
hài hôa, ban s.c va h?nh  phi.c" dã dirçrc xác djnh trong Nghj quyt Di hi 
Dãng bO thãnh ph ln thir XX, nhim k' 2020 - 2025. 

II. MVC  TIEU 
1. Mic tiêu tng quát 
Tip titc xây drng và thirc hin hiu qua các giài pháp nh.m nâng cao 

di sng 4t chat, tinh than vàs%rhài lông cüa ngl.r&i dan thành ph Yen Bái 
ye cuOc song; phát triOn kinh tO gän vó'i cong bang xã hi; dc bit, quan tam 
den môi truàng song và chäm soc sirc khôe con ngu1i, dam bâo cho ngu1i 
dan duçic sng trong rnôi trithng an toan v mci  m.t; Thrc hin t chirh 
sach an smh va phuc lçii xa hçi, bao dam an ninh con nguoi, to chuyen bien 
m?nh me trong quãn 1 phát trin xa hOi, thirc hin tin bO và cong bang xa 

hi; nãng cao ch.t h.rcing cuc sng và hnh phCic cüa nhãn dan; to diu kiin 
thun lçii d ngu1i dan tip c.n vOi nhttng thành tru cUa cuc each ming 
cong nghip lan thr tii, phát triOn do thj, kinh tO - xã hi, xây dirng Dáng, 
chInh quyn, gop phn xây drng thành ph Yen Bái phát trién nhanh, bn 
v&ng theo hrncng "Xanh, hài hôa, bàn sc và hanli  phüc", xirng tm là trung 
tam, dng lirc phát trin kinh M - van hóa cüa tinh. Phn du dn näm 2025 
chi s6 hnh phiic cña ngri dan Yen Bái dt 84,6%. 

2. Muc tiêu en th 
A A A A - Thu nhap bmh quan dan ngiroi nam 2022 dt 85 trieu donglngiroi. 

A * A A A - Tuoi thç trung brnh cua nglroi dan Yen Bat nam 2022 dt 74 tuoi, 
, , x. •A trong do co tot thieu 67,6 nam song khoe. 

A 9 7 S A A V - Phan dau chi so hnh phuc cua ngirol dan Yen Bat nam 2022 dit 
70%, tang 3,2% so vói näm 2021. 

III. N1IIM V1J, GIAJ PHiP TRQNG TAM 
1. Tp trung trin khai dng b, tIch cçrc, hiu qua các gui pháp 

phát trin kinh t -xa hi, xây dirng do thj thông minh nhm nâng cao 
sir hat long cua ngtro'l dan ye cuQc song 

1.1. Day mgnh phdt triên kink tê, nâng cao chat lwrng cuc song cüa 
ngithi dan 
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1.1.1. Day mgnhpháttriên các ngành kinh t; tç2p trung lam tat cong tác 
hzróig nghip và giái quyêt vic lam, náng cao thu nh2p cho nguài dan 

Dy manh  ea c.0 l.i nn kinh M gn vâi di mâi mô hInh tang truâng, 
nãng cao nng suât, chat lucmg, hiu qua và sue cnh tranh cüa nn kinh t; 
phân d.0 näm 2022, tong giá trj san xu.t trén dja bàn (gia so sánh) d.t 16,500 
t dông, giá frj san xut cong nghip dat  4.600 t dng, giá trj san xuât nông 
lm nghip, thüy san nm 2022 (gia SS2O1O) dat  580 t' dng; 

Tin hành diu chinh quy hoach d m rung Ciim cong nghip Au Lâu 
len 75ha, gn vâi tip tic du tu hoàn thin h Mng Ciim Cong nghip, kjp 
th?i tháo gi khó khàn d d.y nhanh tin d cac dir an du tu dä dirqc cp chü 
trirong du tu vào Cjm cong nghip. Tip tiic kin nghj vó!i tinh b sung quy 
hoach, thanh 1p m6i Ciim cong nghip Hqp Minh d mi gçi các nhà du tu 
có tiêm näng tham gia phát trin h tang và du tu san xu.t kinh doanh vao 
c1m cong nghip. Chü dng phi hcip vói Ban Quãn l Khu cong nghip tinh 
trong cOng tác giái phong m.t b.ng d thu ht các doanh nghip du tir vào 
Cim cong nghip Au Lâu. lfu tiên thu hut san xut các san phm cOng 
nghip sach,  ung dung cOngngh cao, eOng nghip san xut tiêntin..., cong 
nghiçp che bien cac san pham nong nghiçp gan voi vung nguyen hçu, trng 
tam là ch bin g r'rng trng cong ngh cao (van ép, g F..) 

Dy mnh phát trin kinh t nông thôn g.n vth xay d%rng nông thOn mâi 
bn vüng. Duy tn và nâng cao ch.t krçrng cac x dat chun nông thOn mói, 
nông thôn mâi nâng cao, nông thôn mcci kiêu mâu; tiêp titc triên khai xây 
dmg nOng thôn mói kiu mu ni tri tai  xã Tuy Le và xã Minh Bào. Phát 
trin mOi 04 san phrn OCOP hang 3 sao: San phrn nm linh chi Minh Bâo, 
tinh bt ngh Tan Thjnh, cao xixong ngra bach  nguyen c& Lu Vuong Vu, cà 
chua Tuy Lc. Xüc tiên xây drng các gian hang OCOP cüa thành phô và các 
dja phuong trong và ngoài tinh tai  khu vrc chq Yen Thjnh, ch Ben Dô 

P A fl 

Khoi phçic nhanh cac hoat  d9ng kinh doanh thirong ma!, dch vii, that la 
cac djch viii du ljch, km trñ, vn tái. Tang cung phi hçp vói các dja phircrng 
trong vüng d kt ni, kIch c.0 djch vii du ljch, bão dam cung cp các djch 
vi tham quan, du ljch, luu tn an toàn vái chi phi phii hçrp. Phn du nàm 
2022 có trên 100.000 du khdch tói thành phé Yen Bái, doanh thu tr hot 
dng du ljch dat  77 ding. Tao  mi diu kin thun lqi v quy hoach,  dat 
dai d thüc dy phát trin nhanh các trung tam thuong mai,  dai 1'1 ô to trên 
triic dung Au Co. Sm hoàn thành vic di di ch Yen Ninh sang ch Ben 
Do, d.y nhanh tin dO xây drng chg Yen Thjnh, chg Km4. 

Di mói hmnh thüc xüc tin thucing mai  kt ni cung cu trçrc tuyên. Dày 
m?nh phong trào "Ngw&i Vit Nam uu tiên cThng hang Vit nam ", IJu tiên thu 
hut d.0 tu phát trin ha tng thuong ma  (showroom, sieu thj, trung tam to 
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chirc hi chçx, trin lam giói thiu san ph.m...); các ngành djch vi có li th 
nhu: Tài chInh, ngn hang, vin thong, cong ngh thông tin, y t, giáo diic, 
vn tai va logistic, djch vi h trçi nông nghip, cong nghip, tiêu th nông 
san... ph.n thu t6ng müc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi tiêu dUng näm 
2022 (theo giá so sánh 2010) dat  16.500 dng; giátrj xut khâu hang hóa 
nam 2022 dat  tren 93,4 triçu USD. Day mnh phat trien thrcng ma!  diçn tix, 
các tin Ich thanh toán không dUng tin mat, ph.n thut l thanh toán không 
dung tien mat  nam 2022 tren da ban thanh pho dat  39/0. 

Duy frI thu?mg xuyên, hiu qua K hoach "Ngày cui tudn cling dan va 

doanh nghip'c kjp thôi nm b.t va tháo gi kho khàn, tao  diu kin thun li 
cho thu hut dau ti.r, phat trien doanh nghiçp. Phan dau nam 2022 thu hut thrqc 
It nht 02-03 doanli nghip ngoài Iinh thu tii vào dja ban; thank llp mó'i 
120 doanhnghip; 05hqp tac xã Va 30 tj h9ptdc, nng cao hiu qua hoat 
d9ng cua cac hp tac xa va to hqp tac da &rc thanh lap. 

Vê giái quyêt viçc lam, dào tgo nghê: Thrc hin hiu qua Chixmig trInh 
hãnh dng so 15-CTr/TU ngày 18/6/2021 cUa Thành Uy ye thrc hin Nghj 
quyk s 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 cUa Tinh Uy; D an djnh huóng phát 
trin ngun nhân 1irc ch,t lixcing cao thânh ph Yen Bái, giai doan  2021 - 
2025. Khuyn khIch, h trq, dng hành cUng doanh nghip dang thu tix, san 
xuat, krnh doanh tren da ban lien ket dao tao  nghe theo nhu cau cua doanh 

A A . h A A nghiçp va th1 tnrong lao dçng. Phan dau den het nam 2022, ty lç  lao d9ng qua 
dào tao  toàn thành ph dat  84,2%, trong do t' l lao dng qua dào tao  tir 3 
thang tth len có van b&ng, ching chi dat  65%. 

1.1.2. Huy dông, th dyng hiu qua các ngun 4tc du twphát trin ccr s& 
hg tang, nhat là hg tang giao thông 

Tip tiic thy manh  cac giãi pháp thu ngân sách, nh.t là trinkhai bài 
b, hiu qua các d an phát trin qu tht thu ngãn sách giai don 202 1-2025 
theo dé an drçic tinh phê duyt, phân dâu hoàn thành dir toán thu ngãn sách 
thrçc giao näm 2022 tir 770 t' doug tth len, dê báo dam nguôn bjc cho dâu tis 
phát triên ha tang kinh tê xã hi và các nhim vi chi theo dr toán. 

Trin khai hiu quàk hoach thutix cOng näm 2022 Va giai doan  2021-
2025, bao dam hoan thanh 100/o giai ngan ke hoach  von nam 2022. Day 
nhanh tin d các dir an thu tix cong tr9ng dim cUa thãnh ph nhu: Dix an 
dithng vào trung thm xã Tuy Lc, dir an si:ra chra nâng cp Rap  Hng Ha, d? 
an mi rung Cong viOn Yen Hoà, dir an cái tao  nâng cp khu di tIch ljch sr 
Bn Au Lâu, dir an cu Au Lâu va dtthng dn hai thu cu, d%r an chçi Yen 
Thjnh, ch Km4,... TIch cijc phéi hcp vói các sà ngãnh chixc nàng, các chU 
thu tu, nha thu tu trong cong tác quy hoach, giãi phong m.t bang d thy 
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nhanh tin d trin khai thirc hiên các cong trInh, dir an trçng dim cUa tinh, 
các d an phát trin khu do thj mth cüa cac nha d.0 ttx trên dja bàn thành ph& 

1.2. Ii Ey mxnh phát triln ho thj gtn vái Iliac diy nhanh chuyn dJI s6, 
phát triên các tin (cli do thj thông minh, xay dtng chmnh quytn s6, kinh té 
sO, xa h)i so, hw4ng tfri xây dyizg do thj thành ph6 thông minh 

Triên khai thirc hin hiu qua Chiicing trInh hành dng s 16-CTr/TU, 
ngày 16/6/2021 cüa Thãnh üy Yen Bái thirc hin Nghj quyt s 23-NQ/TU, 
ngày 20/01/2021 cüa Tinh u v xây d%rng và phát trin thành ph Yen Bái, 
giai doan  2021 - 2030; Chirang trInh phát trin do thj thành ph Yen Bái dn 
näm 2030, tiêp tiic dê xuât, xay drng thành ph6 Yen Bái s&m tth thành do thj 
loai II vào nàm 2022 theo hu6ng "Xanh, hài hOa, bàn s.c và hnh phüc". 

Tiptictrin khai có hiu quàNghj quyt s 51-NQ/TU cüa Tinh ñyv 
chuyen doi so tren da ban tinh giai doan  2021 - 2025, dnh hrang den nain 
2030; Chrnmg trInh hành dng s 12-CTr/TIJ ngày 01/3/2021 cüa Thành u' 
v dlây mnh i'rng diing khoa h9c cong ngh, di mi sang tao,  chü dng tham 
gia cuc cáchm?ng cong nghip ln thu tir, thüc d.y chuyn di s& kinh t 
so va xa hoi so. 

Tn diving, phát huy ti da các tim näng, th maiTh,  1çi th sn Co cUa 
thanh pho, that la ye ha tang cong nghc thong tin, trrnh dQ can b9, than thirc 
cao cüa ngithi dan... d phát trin nhanh các tin ich cUa do thj thông minh d 
phiic vi1 nhu c.0 nguôi dan, doanh nghip và cong tác chi dao  diu hành cUa 
Cp uS', chInh quyn thành ph. Truó'c mt tp trung tuyên truyn, ph biên 
nâng cao nh.n thrc, kin thirc cho nguOi dan v chuyn di st, kinh t s& xã 
hi s. Dy mnh chuyn di s trong các linh vçrc quan trQng, cn thit, phü 
hçip vói khà näng ci'ia thành ph nhi.r quan iS' quy  hoach,  quân  iS' do thj, quàn 

iS' dt dai, tài chInh, dan cix, quàn iS' can be... tao  tin d nn tang dê xây 
dimg chInh quyn s, kinh t s, xä hi sé,. Duy trI 4n hành có hiu qua 
Trung tam giám sat diu hành thông minh thành ph& the din tr cong chirc 
viên chirc thành ph d nâng cao han nüa ch.t hxçcng, hiu qua cong tác chi 
dao, diu hành cüa c.p uS', chInh quyn thành ph, nht là trong vic cung 
cp djch vi cong và giài quyk thu tiic hành chInh cho nguài dan. Tiêp tiic 
phi hgp cht chë vi các Doanh nghip vin thông, các ngân hang thi.rong 

trên dja bàn d.y math  phát trin h. tng cong ngh thông tin, phát triên 
sâu rng phirang thuc thanh toán không dung tin mt trong nhân dan. 

1.3. Tiê'p tyc quan tam phát trin van hôa - xã h3i; gn idt hâi hba 
giu'a p/i dl trin kin/i ti vó'i phdt trin van hóa - xd h3i, thy'c hin tiên b(3, 
cOng bing xd h3i, dam bão an sinh xâ h3i, phác lçii xa hi và djch vy xü 
h3i; xây dyiig nn tang gia ifinh hçznh phác, nâng cao chat lu'9ng môi 
quan h gia dinh và xã h?3i 
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1.3.1. Gn két tang trzthng kinh te vái xáy dng vàphát trien van hoá, con 
ngu-ài thành pM Yen Bái "Van minh, than thin, doàn ket, sang tgo, hi nhap" 

Tip tic uu tiên sir diing qu5' dat, b trI ngun vn d.0 tu cong và huy 
dung xâ hi hoá trong nhn dan d dy nhanh phát trin các thit ch vn hoa cci 
sci nhu: Nha van hoa, tieu cong vien, san chcn, bai tap, thiet b1 tp luyçn the 
thao... phiic vii thu c.0 t.p 1uyn và vui choi, giãi trI lãnh mnh cüa nhân dan. 
Tip tic trin khai các hoat  dng trén tuyn ph di b h Hào Gia, dithng L 
Do Thãnh phü hçip vài tinh hInh djch bnh Covid-19. Xüc tin thành 1p ph 
m th%rc kt hqp di bO tren tuyn duông Nguyn Tt Thành, gn vth xây dirng 

tuyen dumig Nguyen Tat Thanh trci thanh tuyen drnmg van mrnh tieu bieu. 
Thrc hin tht quy ch dan chü r ccr sr, phát huy quyn lam chü cüa nhãn 

dan; duy trI tip dan, di thoai v&i dan, kjp thii n.m b.t và giâi quyt nhUng 
phan anh, hen ngh cua than dan. Cung co, phat huy sue manh  khoi  dai  doan 

A A A -. f A ket dan tpc, tao  thanh sue math  tong hqp cua ca hç thong chrnh tq va nhan 
dan, thrc hin hiu qua các nhim vii phát trin kinh t - xã hi. 

Tip tic lam t& cong tác báo tn và phát huy giá trj, bàn s.c van hóa 
trên dja bàn; xây dung, phát trin van hóa, con ngu?ii thành ph Yen Bi 
"Van minh, than thin, doàn kt, sang tao,  hi nh.p". 

Di mài nOi  dung và hInh thi'rc ti chrc cac hoat  dng, hi thi, hi din 
van hóa, van ngh, the diic the thao; duy tn, nãng cao chat lugng hoat  dng 

t A A A A • - A cua cac dpi, cau lac  van nghç, the thao quan chung tal  cac xa, phi.rong, thon, 
t d phi, dam bão 100% các thôn, t dan ph có các câu lac  b v van 
hóa, van ngh, th dic th thao. 

1.3.2. Tiêio tyc quan tam dcu tw náng cao chat lwcing giáo dyc trên dja bàn 

T.p trung bô trI nguôn lirc dé dâu tu, süa chCta nâng cap co si vt chat 
các tnthng hpc bão dam khang trang, dng b, dy nhanh tin d du tu xây 
dirng sthn hoàn thành bàn giao &ra vào si:r d%Ing Tru?mg tiu hçc và THCS 
Tuy LOc,  Trumg Tiu hpc Nguyn Thai Hpc; tip tiic thirc hin cong tác 
chu.n bj d.0 tu d sam trin khai d%r an du tix xây dirng Tnr&ng tiu hpc & 
THCS Yen Ninh trci thanh truong kieu mau cua thanh pho va cua tinh. 

Quan tam nâng cao cht luong giáo diic toàn din va giáo diic müi nhpn 
trên dja ban thành ph; trin khai thirc hin hiu qua D an xây dirng các 
tru&ng: Tiêu hpe Nguyn Thai Hpc, THCS Lê Hng Phong, Tiu hpc Kim 
DOng, Mâm non BOng Sen, THCS Yen Thjnh dat  trung trong diem ye chat 
hrqng, lam nông c& d nhân rng. Trin khai mO hInh "Trtxng hpc hanh 
phiic" tai  100% các trueing mm non, tiu hpc, THCS, THPT cong l.p trên 
dja bàn, ph.n du trong näm có 07 trung dat  tiêu chi "Tnrông hpc hnh 
phüc" (Trw&ng Main non Bong Sen, Mm non Yen Thinh, Mdm non San Ca, 
Tiu hQc Nguyln Thai HQC, TH Hang Thai, THCS Yen Th/nh, THCS Lê Hang 
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Phong), nâng tng s truàng hanh phUc trên dja bàn len 10 tnr?xng, d.t 25% 
tong sO truàng rnâm non, ph thông cong 1p trên dja bàn thành ph. T chüc 
cac llOi thi "Tnràng hc hanh  phüc", "Lap hçc hanh  phüc" d tuyên truyên 
than rng nhüng mô hinh hay, each lam hiu qua trên dja bàn thành pM. 

1.3.3. Nâng cao chat lwg cong tácy t chain soc s&c khóe nhân dan 

Tip tic thrc hin t& các bin pháp thIch i.'rng an toàn, linh hoi.t, kim 
soát hiu qua djch Covid-19; d.y nhanh tin d trin khai tiêm vc xin, dam 
bào dImg 1ch, dttng 1iu, nhm nhanh chong dt min djch cong dng, gop 
phan day lui dch bçnh. Chu dng nghien c.ru, xay drng ke hoach tiem phong 

, ..; . . vac xin cho tre em ti.r 5 den 11 tuoi de to chuc trien khai thxc hien tren da 
bàn ngay sau khi có chi dao  cUa tinh. 

Nãng cao ch.t hrçing, hiu qua y t d%r phông g.n vOi di mOi h tMng y 
t cci sO, ph%ic vu chäm soc sCrc khoé ban d.0 cho nhân dan, nht là VIIng 
cao, vñng sâu, vüng dng bào dan toe thiu s. Phát trin các djch vii y t 
chat lucing cao trong và ngoài cong l.p, nâng cao chat lirçing djch vii y tê theo 
thu câu xä hOi;  tip tiic trin khai sâu rng phong trào thi dua "Bác s5' tn 
tam - Bnh nhân lnh phüc", hithng tói t1 l hài lông cña ngui beth dat 
trên 90%, ph.n d.0 nàm 2022 dt 35 bác slllO nghIn dan (130 givang 
bnhI10 nghIn dan). Duy trI 15/15 xã, phuông dt tiêu chI quôc gia ye y tê; t' 
1 bao phü bào him y t dgt 96,5%; t' l tré em drnji 1 tui duge tiêm chüng 
dAy dU eac loai  vc xin dczt  99,5%. 

Tiêp tic th%re hin ti chü 100% chi thuOng xuyên dôi vói Trung tam Y 
t thành pM; thI dim thrö hin mô hInh bnh vin thông minh, áp diing 
cong ngh thông tin, may moe thit bj hin dai  tcr quán 1 beth vin, giám 
dinh bâo him y t, bnh an din tr tâi chun doán, xét nghim, khám, ehia 
bnh tr xa... Tip tiic thirc hin luân chuyn hai chiu can b y t cüa Trung 
tam y tê tuyên thành phô và tram yté xâ, phung. 

D.y math  tuyên truyn, 4n dng, tu van, huthig dn nguôi dan tham 
gia các loai BHXH, BHYT phü hgp. Phn du nàm 2022, có 19% dôi tirgng 
thuc din tharn gia bào him tirnguyn; 11% tham gia bào him that nghip 
và 96,5% dan so tham gia bào hiêm y tê. 

1.3.4. Thu'c hiên tat các chInh sách an sinh xä hi 

Ban hành và trin khai thirc hin hiu qua, ch.t lugng K hoach  cUa Ban 
Thung viii Thành ñy v giâm nghèo nhanh va Mn virng näm 2022; dng thai 
tip tiic trin khai hiOu qua D an M trçi hO nghèo có hoàn cành d.c bit khó 
khan khOng có khã nãng thoát nghèo trên dja bàn thanh pM giai doan  2021 - 
2025; tip tiic huy dng cà h tMng chInh trj, các doanh nghip, thãnh phan 
kinh t, can bO,  dàng viên và nhân dan, nht là khcii d.y khát vng, chI tix 
lirc vuon len thoát ngheo nh.m thrc hin hiu qua miic tiêu giám nghèo ben 
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vftng theo chun ngheo mâi; ph.n Mu giãm 117 h nghèo, t' 1 giâm nghèo 
giãm con 0,8% (tixcng &rong mt'rc giãm 0,38%); ca bàn hoãn thành vic xóa 
nhà t?m  cho hO nghèo trong nAm 2022. Thirc hin chi trà kjp thii các ch dO, 
chinh sách an sinh xã hôi khác, dam bào không xãy ra sai sot, chm tr trong 
vic thii hu&ng chInh sách cüa các nhóm cMi tuang. 

1.3.5. Nâng cao cMt lwçrng, hiéu qua hogt d5ng, phyc vy cüa co quan 
hành chInh nhà nwác và hành chInh cong 

A . . A A , Day m?nh  cal cach hanh chinh theo Chixorng trrnh tong the cal cach hanh 
' , . . .' ,. , — , 

chinh nha nuac giai do?n 2021-2030, that la cal cach mnh me thu tiic hanh 
chInh mOt  cách toàn din, dng bO,  cài cách ch dO cong vii, thng clr?Yng k' 
lust, k cucrng di vri can bO,  cong chrc, viên chirc trong toàn h théng. 
chmnh trj; tr9ng tam là rut ngn ti da thñ gian thirc hin các thU tic hành 
chInh cho doanh nghip va ngl1i dan, dac bit là các thU tiic lien quan dn 
Mu tix, kinh doanh; nâng cao. ch.t hrcng phiic vii và mirc dO hài lông cUa 
ngtthi dan và doanh nghip; nâng cao n.ng 1irc c.nh tranh, hiu qua quãn trj 

' • . I I va hanh chinh cong thanh pho, cac xa, phi.rong; phan dau Chi so nang lrc 
c?nh tranh cap huyn (BDCI) và Chi so cãi each hành chInh (Par Index) näm 
trong top Mu kh6i huyn, thj x, thành ph. 

Nãng cao ch.t hiqng, hiu qua Cong tác lãnh dao,  chi  dao,  diu hãnh cUa 
cap u, chInh quyên tr thành phô den xã, phu&ng, dông thii to diêu kin dê 
mci nguii dan thành ph dixçic tham gia xây dirng Dàng, chInh quyn virng 
math. Tip titc náng cao ch.t luçmg hot dng cUa BO phn phic vi hành 
chith cong thanh pho va cac xa, phucmg; duy tn va trien khai 100 /o dch v11 

cong dU diu kin len trrc tuyn mire dO 4 lien thông tir tinh dn x, phthng, 
dam bào cung cap djch vii mire dO 3 dt trén 75%, cung cap djch vii cong 
mire dO 4 dat  trên 60%; irng diing ti da cong ngh thông tin, giãi pháp k5' 
thuat d dua các hot dng cung c.p djch vçi cong mire dO 4 chua dU diu 
kiOn len môi truOng mng, ti'r qua trInh np, tip nhn, giãi quyt h sc thU 
tiic hanh chmnh cho dn trã kt quãt6i nguri dan, doanhnghip. 

Xay d%rng va thrc hiçn cac giai phap sang t.o, hiçu qua gop phan quan 
trng cãi thin mOi trithng Mu tu kinh doanh d thu hut Mu ti.r, kt ni va h trçl 
hiu qua cho doanh nghip, nguOi dan; không ng&ng nãng cao mire d hài lông 
cUa ngtthi dan, doanh nghip di vâi sir phiic vi cUa CáC ca quan Nba nucc. 

1.3.6. Cñng cJ qudc phông - an ninh; gii vfrng an ninh chInh trj, trqt tw 
an toàn xã hói, day mgnh phOng, chông tham nhüng, lãngphi tiêu cc 

D.y manh  các bin pháp bão dam an ninh chInh trj, tr.t tr an toàn xã 
hçi; nang cao sue manh  tong hcrp va kha nang san sang chien dau, tham gia 
phông chong thiên tai, tim kiêm ciru n.n cUa lirc lucing vU trang thành phô, 
khOng d phát sinh các yu t6 phire t.p, hInh thành dim nóng v an ninh tr.t 
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tir trên dja bàn thành ph; irng phó hiu qua vOi cac thách thirc an ninh phi 
truyên thông, trong do có cong tác phOng, chng djch bnh. Trin khai hoàn 
thãnh dir an lap dt Camera an ninh trong nm 2022 báo dam phü kIn dja bàn 
thành phô; khn trucing hoàn thành du tix xây drng tri1 sO' Cong an xä Tuy 
LOc, xã Minh Báo trO' thành trii sO' kiu mu cüa thành ph. 

Tang cuO'ng các bin pháp phOng ngra, du tranh ngàn chn có hiuquâ 
các loai  ti phrn, gitt cuc sang bInh yen, hanh  phüc cho nguO'i dan; xfr 1 
các vi an, vii vic dam báo không d xay ra oan sai, bO 19t ti phm trong 
hoat dung t tiing. Phn du näm 2022, giãm trên 5% ti phm v trt ti 
xã hi so vói näm 2021; t l diu tra khám phá các 1oi ti ph?m ye trt tr 
xâ hOi  dt trên 80%, trong do an rt nghiêm trçng và nghiem tr9ng dt 98% 
tr& len; 100% M giác, tin báo v tOi  pham, kin nghj khO'i t dugc tip nhn, 
th 1, trong do t' 1 giái quyt dat  trên 90%. Kim ch và lam giãm tai nan 
giao thông trên Ca 3 tiêu chi, trong do giàm It nht 5% s ngui cht do tai 
nn giao thông so vO'i nàm 2021. 

Kiên quyt, kiên tn du tranh phOng, chng tham nhüng, tiêu circ; xr 1$' 
nghiêm các t chi.'rc, Ca nhn vi pham; chü dng phát hin, xir 1 nghiêm các 
hãnh vi, vi vic tham nhting, tiêu circ. Thrc hin nghiêm tüc các quy djnh ye 
thi1c hành tit kim, chng lang phi; vn dng, nng cao thüc thc hành tit 
kim, chng lang phi cüa can b, dãng vien, nhãn dan. Nãng cao cht krqng 
cong tác tip cong dan, giài quyt thm thu khiu n.i, to cáo; gn cong tác flOp 
dãnvO'i giái quyt khiu nai,  tcáo thumg xuyên, kjp thii ngay tir cci sO', không 
de tinh trng khieu kin vuçit cap, keo dai, gay buc xuc trong nhan dan. 

1.3.7. Xáy dtng nn tang gia dlnh hgnh phñc, ndng cao chd't lwcxng moA"i 
quan h gia dInh và xd hQi 

Nãng cao chat lucmg phong trào "Toàn dan doàn ktxây dirng dèi sang 
van hóa" và cuc v.n dng "Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn mO'i, do 
thj v.n minh", dam bão thi& thirc, hiêu qua, có src lan tóa trong toàn xa hi. 
Tich circ tuyên truyn, v.n dng d nhân d tang cuO'ng tInh cam lang xóm, 
anh em, gia dInh tt dp, kjp thO'i dng viên, giüp drr các gia dInh có hoàn 
cành kho khàn trong cuc sang, gop phn xay dijng xã hi hnh phüc, van 
minh. Ph.n d.0 näm 2022 có 90,3% h gia dInh dat  danh hiu gia dInh van 
hóa; 87,4% thôn, t dan ph dat  danh hiu thôn, t dan ph van hóa; 95,3% 
cci quan, don vl,  doanh nghiçp dat  chuan van hoa. 

Nhan rng mô hInh "Gia dInh h?nh  phiic", "Thôn, t dn ph hnh phñc"; 
xây drng mô hInh "Xã, phuO'ng h?nh  phüc", Thành ph h?nh  phüc". Phan 
du näm 2022, có 97% ho gia dInh van hóa däng k xây dirng "gia dInh hnh 
phüc"; 92% thOn, t dn ph van hóa dang k xây drng 'thôn, to dan phô 
hinh phñc"; xây di,rng tOi thiu 01 mô hlnh xä, phtrôiig hnh phñc. 
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Trin khai thirc hin Bô tiêu chI "Ung xi trong gia dInh" nhm gop phn 
xac djnh và tirng bixic dua vao cuOc sang cac chun mirc giá tn dao  dirc, van 
hóa con nguài Vit Nam trong thii kS'  cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi 
nhp quc t; nâng cao thiirc chap hành pháp 1ut, d cao do dire, trách 
nhim cüa mi ngtthi vài bàn than, gia dInh, cong dng, xã hOi  và dt nirâc; 
ngan chn sir xuông cap ye dao dire trong gia dInh va xa hOi;  nãng cao nhn 
thirev xy dmg, giü gIn hnh phüc bn vt1ng cüa mi gia dInh huâng tâi sir 
on dnh, van mrnh cho toan xa hpi. 

T chirc thrc hin tt Nghj quyt s 281NQ-CP ngày 03/3/2021 cüa 
ChInh phü ban hành Chin luqc quc gia v bInh dng giOi giai do?n  2021 - 
2030, trong do chü trpng tang cuàng sr läiih do, chi do cüa các cp Uy, 
trach nhiçm quan ly cua chinh quyen cac cap trong vice nang cao nh.n thiic, 
trin khai thirc hin cOng tác bInh d.ng giói. D cao vai trô, trách nhim cüa 
ngi.rictirng d.0 trong vic thirc hin các quy djnh v bInh dng giOi. Th%rc 
hin lông ghép các ni dung bInh dang giâi trong xây drng chInh sách, pháp 
lust và các chiicing trInh, chin hxc, k hoch phát trin kinh t - xâ hi. Lam 
t& cong tác truyn thông nãng cao nh.n thirc, thay di hành vi v bInh ding 
giói; phông nglra và irng phó vâi b.o 1irc trên ca si gith. 

Trong näm, M chirc 01 hi thi "Câu lac b gia dInh hnh phiic" cp 
thành phô và cap xã, phi.rông. 

A • • A 2. Nang cao sii hai long cua nguoi dan ye moi trirong song 
2.1. Tang cw&ng quán lfitài nguyen khoáng san; xfr 1j5 nw4c thai, chiJt thai 
Trien khai thije hiçn hiçu qua Ngh quyet cua Ban Chap hanh Dang b9 

thãnh phô khóa XX ye báo v môi trixông, nâng cao nang lirc chü dng irng 
F F A A F A 9 A S A A pho voi bien doi khi hu, phc vi.i tang truong xanh, ben vixng thanh pho Yen 

Bái giai don 2021 - 2025; D an nâng cao nang lirc quàn l nhà rnróc v d.t 
dai trên dja bàn thành ph Yen Bái giai do?n  2021 - 2025; Chi.rcing trInh hành 
dng thxc hin Nghj quyt s 50-NQ/TIJ, ngày 19/7/202 1 cüa Tinh ñy v tang 
cu?ing nang lrc lanh do cUa Dáng trong cOng tác quàn 1 tài nguyen dt dai, 
ntrót, khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2021 - 2025. Tang 
cithng cong tác quãn l nhà nithc ye dat dai, tài nguyen, môi tnthng, xây dirng, 
dánh do dat, vn chuyOn dat; kiêrn soát chtt che vic chuyên dat rfrng, dat liia 
sang dat ; tiêp tiic chi do To hO trg giâi quyêt các thà tic hành chInh ye dat 
dai thành ph ho?.t dng hiu qua, tháo gc nh[ng ton tai  trong cong tác cap 
giy chirng nhn quyOn sir diving dt cho ngui dan; t chirc thanh tra, kim tra, 
xir l nghiêm các tru?lng hqp vi phm, dc bit là các tnrng hcip vi pham quy 

A F 9 9 #5 A F A A #5 A S A hoch, xay drng, cac co so san xuat, che bien tac dQng xau den moi trixcYng, o 
nhiêm nguôn nhxcc; giãi quyêt dirt diem các co si gay ô nhim môi trlxmg, 
phn d.0 h& näm 2022 xir 1 100% cci s& gay ô nhim môi tru&ng nghiêm 
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tr9ng (neu co) va kiên quy& không d phát sinh ca so' gay ô nhim môi tnràng 
nghiêm tr9ng mói. Dông tho'i kién quyt xir 1 nghiêm các t chi'xc, cá nhân 
thiéu trách nhim, buông lông quãn 1, hoc tip tay cho sai phm. 

11mg bi.mâc hoàn thin h thng xr 1 rnrâc sach,  h thng thu gom, xir 1 
rnxóc thai, rác thai nhäm dam báo môi tnrông sang an toàn cho nguo'i dan. 
Nni 2022, phãn dâu 90% dan s do thj duac cung cp nuóc sch; 100% dn 
s6 nông thôn duçic cung cp nuOc hqp v sinh; 100% ch.t thai r.n do thj 
duçic thu gom, xim 1; 87% chat thai rn nông thôn duçic thu gom, xir 1. 

2.2. Bão v môi frwông sinh thai; xây drng can/i quan lang xóm, thôn, 
to xanh, sçich, nâng cao €titu kien s6ng cüa ngith'i dan 

Trik khai thrc hin hiu qua 1 an trng rimng da miic dIch, to cãnh 
quan môi truông sinh thai va phát trin kinh t lam nghip trên dja bàn thành 
phô giai doin 2021-2025, djnh hixo'ng dn 2030; d.y math  cong tác trng, 
chm soc và báo v rirng; phn d.0 trng mo'i 300 ha rà'ng các 1oi; din tIch 
ri'mng trông go iOn dt 120 ha; diên tIch duçic c.p chüng chi quàn 1 rmng bn 
vctng (FSC, PEFC/VFCS) dit 1.000 ha. 

Tip tiic huâng 1rng và thirc hin hiu qua D an "Trng mt t cay xanh 
giai don 2021-2025" theo Quyt djnh s 524/QD-TTg ngày 01/4/2021 cüa 
ThU tuo'ng ChInh phU. Phát ding trong can b, dàng viên, cong chi'rc, vién 
ch(rc, lire lucmng vU trang va các tng lo'p nhân dn huàng imng và tIch crc 
tham giaphong trào bão v, trng cay xanh; xay dimng mô hinh co quan, &mn 
vj, phông lam vic xanh; gia dInh xanh... 

T chirc thrc hin hoat  dng "Ngày cui tun cUng dan và doanh 
nghip"; trông và chám soc duo'ng hoa, xay dmng tuyên du&ng "Thàp sang 
dithng quê"; tuyên truyên v sinh môi tnxing; nâng cap, sfra chUa, lam mOi 
cac dixo'ng be tong lien thôn, thành 1p va duy trI hoat  dng cUa các mô hInh 

, A x , tr quan, to hçmp tac a thon, to dan pho nham gop phan tich circ phat trien krnh 
- xã hOi  dja phuang. 

2.3. Th(rc hin t6t cong tdcphbng, ch6ng thiên tai 
Trin khai thirc hin các bin pháp chU dng irng phó vói thiên tai, bin 

di khI hu. Thirc hin dng b cac giài pháp d thIch üng vo'i bin di khI 
hu; xây dmng h thng nhUng giãi pháp bài bàn d chU dung phông ngra, 
lrng phó và khc phiic hu qua thiên tai, nht là các loai  hInh thiên tai nhu lU 
quét, lU ng sat  1' dt trong diu kin bin di khI hu din biên phc tap, 
khó lumg th.m han  ch th.p nh.t thit hai v ngithi và tài san cUa nhan dan. 
Thirc hin dng b các giãi pháp d thlch i'rng vo'i bin di khI hu; nâng cao 
nng lirc, cht luçing dir báo, cãnh báo, phOng chng và khc phiic hu qua 

thiên tai, mua lU, sat  1' dt trên dja bàn; trin khai thic hin Phuong an bô trI, 
n dijnh dan cu cho 14 ho có nguy co' cao v sçzt lô' bó sOng Hang. 
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3. Tp trung các giãi pháp chàm soc sfrc khôe và nâng cao tui thç 
trung bInh cho ngtrôi dan 

3.!. Tang cwirng thrc hin quãn 1j5, châm soc szc k/the cho ngtthi dan 
Phát hin sthn Va quãn 1 mt s bnhkhong lay nhirn; ehm sóc, quãn 

ly sue khoe ngucn dan tu cQng dong; cham Soc S1XC khoe ngucn cao tuol; 
chäm soc sirc khóe ngithi lao dng. 

Tng cu?mg các ho.t dng truyn thông, tuyên fruynnguri dan bâo 
dam drnh du(mg hçip ly hang ngay, phu hqp vol tung dQ tuoi; xay drng thi 
dim va nhãn rng các mô hInh chain soc sire khOe chü dng hiu qua tai 
thon, to dan pho... 

A A A A A A Huong dan cae bai tap  the dic va cac b9 mon the thao phu hcrp vol tung 
d tuôi, ttrng dôi tuçing nhäm tang cuOng vn dOng the hrc dê cai thin tam 
voc và nâng cao sIre khOe cho ngtrli dan; xây dirng các video clip, so tay 

I A A A A A A A A A A huong dan oi the de nguoi dan thun tiçn va thuong xuyen tap  luyçn, nhat la 
trong diu kin thIch 1mg an toàn, linh hoat,  kim soát hiu qua djch Covid-
19 trong trng thai bInh thi.rOng mâi. 

Xây dimng các giâi pháp chi tiêt, ci the dê triên khai cong tác chäm soc, 
bão v sire khóe cüa h9c sinh, sinh vién, hçc vién tai  nha trueing, phOng 
chông tác hai  cUa thuôc lá, phông chông tác hai  cUa ruqu, bia, v sinh môi 
trithng, an toàn thirc ph.m, thãm khám sire khOe djnh ks'. 

3.2. C/ia frpng chäm sOc sfrc k/the vàphdt huyvai Ira cüir ngu*i cao Iuôi 
Tich circ tuyen truyen ye chu trucrng, ducing loi cua Bang, chinh sach phap 

lust cüa N1ià nuâc di vOi cong tác chain soc và phát huy vai trô ngirOi cao tui, 
nhttng hoat  dng h trçi cUa các c.p, cáe ngnh di vói cOng tác ngui cao tui 
nhim nang cao nhn thCre va trách nhim elm các c.p, cácngành và can bO lam 
cong táe báo trçY xã hi ye chäm soc sire khOe nguOi cao tuôi. 

Tiêp tiic ehi dao,  huóng dan quy trInh khám sire khOe djnh kS',  1p ho so 
, , A • A A A A theo doi va quan ly sue khoe nguai cao tuoi den Trung tam Y te thanh pho va 

các tram y tê xã, phi.thng, thrc hin tham khám sire khOe djnh k' và to chime 
cae chuong trInh khám, chtta bnh nhan dao  cho ngrnYi cao tuiM trOn dja bàn. 
Dc bit, hi.róng dn kjp th?yi các bin pháp phong, chng djch bênh COVID-
19 dôi vâi ngixài cao tuôi tai  nhà và thrc hin tiêm day dli lieu vàe-xin 
phOng, chng djch bnh nhm báo v sire khóe eho nguài cao tuèi. 

Tuyên truyn, vn dng các ngun Iirc x hi hOa cho cong tác chãm soc 
va phát huy vai trô nguôi cao tuôi, qu5 phiing duOng Ong bà, cha mc, dc bit 
là qu chàm soc và phát huy vai trO cüa ngithi cao tuOi tai  các xã, phiRing, thj 
trn. EMy mnh phong trào thi dua "Tui cao - Guong sang", dam bão cho 
ng1ni cao tui "Sng vui, sang khóe, sêng có Ich". T chime các hoat dng 
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hiring i'rng t1Tháng hãnh dng vi ngixôi cao tui"; t chirc m1rng th ti the 
x, phixông vào djp têt Nguyôn dan dam báo phü hçp vâi np séing vn hóa, 
phong tiic tp quán cüa dja phircrng; t chüc thm hói, tng qua cho ngixYi cao 
tuoi có hoàn cãnh dc biêt kho khn; h frci lam nha & cho ngu&i cao tui 
ngheo, Co dcm, khOng ncii nrnng tira; khuyn khIch thành lip, ma rng, phát 
triên, da ding hóa các loi hInh các câu lac  bô van boa van ngh, th diic th 
thao cho ngträi cao tu6i, câu 1c b lien th h tr giüp nhau nhm nâng cao 
d&i sng vn Fóa tinh th.n, gop phn nng cao tui th9 cho ngu&i cao tuOi. 

4. Cac chi tieu, nhiçm vi1i ciii the thçrc hiçn Ke hoch 
D bâo dam thirc hin k ho?ch dugc trçng tam, trçng dim, sat thrc Va 

có hiu qua, Ban Thu&ng vi Thành u phân công, giao nhim vt cii th cho 
cac co quan, don vj, xâ, phx&ng bang các san phm hoàn thànli, cong vic cii 
the (co biêu chi tiêt kern theo) (ngoai các chi tiêu nhim vy thzthng xuyên v 
phát triên kinh té - xä h3i, xáy d-ng Dáng và h thong chinh trj dd dwcrc giao 
theo các Ice hogch, chwoiig trinh trong nárn). 

IV. TO CH1J'C THUC HhIjN 
1. Các cap üy, chInh quyn, co' quan, don vj chi dao  ph bin, quán 

triêt sau rng mi1c dIch, yêu cu, muc tiêu cUa k hoach  t&i toàn th can bO, 
dlãng viên và nhân dan. Kh1n trixclng cci th hóa miic tiêu, yêu cu, nhim vii 
trong K hoach cUa Thành üy thành chixong trmnh, k hoch phü hçxp v&i dja 
phuong, Co quan, don vj mInh gn v6i phân cong nhim vii cho t chIrc, Ca 
nhân chju trách nhim thirc hin theo th&i gian cii th. Dng thôi, thu&ng 
xuyên dánh giá, don doe, dam báo yêu câu dê ra, djnh k' báo cáo kêt qua 
thirc hin v phông Van hóa Thông tin thành ph d Mng hgp, báo cáo nâm 
gfri trwác ngày 10/12/2022. 

2. Uy ban nhân dan thành ph giao chi tiêu, nhim vi cii th cho ti'rng 
phông, ban, don vj,xã, phixông; dng th&i chi d.o, don dc, kiêm tra thu&ng 
xuyen vic thrc hin dam bão ti&TI do th&i gian, cht hrçing, hiu qua Kê 
hoch. Bao cao Thanh uy ye ket qua thirc hiçn theo quy dinh.  Trong do: 

2.1. Giaophbng Van hóa và thông tin thànhph6: Chii trI, phi hçip vâi 
cac phông, ban, don vj có lien quan nghiên ciru, tham muu cho thânh phô các 
giãi pháp nâng cao ehi sé hanh  phüc cüa ngixäi dan; theo dOi, don dc, kiêm 
tra vice thirc hiçn Ke hoch; dnh ky hang quy, hoac kin co yeu cau d9t xuat 
thng hqp, báo cáo kt qua thirc hin vo'i Thu&ng trrc, Ban Thi.thng vi Thành 
üy theo quy djnh. 

2.2. Giao Clii Ciic ThEng kê thank ph6: 
- Chü tn nghiên cü'u, tham mixu xây drng phixong pháp tinh chi s hanh 

phüc cüa thành ph dam bão khoa hçc phü hçip theo các tiêu chI cüa Kê 
hoach nay. 
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- ChU tn, ph6i hçip vâi các phông, ban lien quan, Uy ban nhân dn các 
xã, phithng t chirc khão sat, dánh giá chi s hanh  phüc cUa ngu?ñ dan; mi 
rng di tLxclng, s lung rnu diu tra, khào sat trén din rng v dánh gia 
chi so hanh  phuc cua ngucn dan tren da ban toan thanh pho; tong hqp, phan 
tIch, báo cáo kt qua khào sat xong tru'óc ngãy 10/11/2022.

- 3. Uy ban Mt trn To quoc va cac doan the chinh tr - xa hçi thanh 
ph t chirc tuyên truyn, vn dng doàn viên, hi viên và các t.ng lap than 
dan thirc hiçn Ke ho?.ch cua Thanh uy. 

A • S 9 A A 4. Ban Tuyen giao Thanh uy: Chi d?.o,  huang dan day minh cong tac 
A A A . . tuyen truyen, pho bien sau rQng nçi dung Ke hoach, tao sir thong that trong 

toàn h thng chInh trj va các thng lap nhân dan, n lrc, chung surc, dng 
long cung cap uy, chrnh quyen cac cap thc hiçn hiçu qua miic tieu nang cao 
chi s hanh  phüc cho nhãn dan. 

5.Oäng u cac xã, phirong: Chi dao  trin khai ,xây dimg các rnô hmnh 
tieu bieu tren da ban theo dung tien d9, bao dam thiet th?c, hiçu qua, phic 

A A . A A .. A. - - viii tot that thu cau thii huong cua ngucn dan; dong thai phoi hçrp chat che 
vói các phông, ban, don vj thành ph trong vic xây drng các mô hInh tiêu 
biu trên dja bàn; chju trách thim tnróc Ban Thing vi,i Thãnh u' trong 
vic duy trI bnvüng và phát huy hiu qua hoat  dng cüa các rno hInh. 

Tren day la Ke hoach  cua Ban Thuong vii Thanh uy ye nang cao chi so 
h?nh phñc cho ngi.thi dan thãnh ph Yen Bái nm 2022. Yêu cu các chi, 
dáng b trirc thuc, các cci quan, phông, ban, don vj, xâ, phi.rng và các cá 
nhãn có lien quan nghiêm tUc tnin khai thirc hin./. 

Nciinhân:  
- Thithng trtrc Tinh üy (d b/c), 
- UBND thành phô, 
- Các d/c U' viên BCH Dãng b TP, 
- Các phong, ban, dcm vj thành ph& 
- MUQ, doân th thãnh phô, 
- Các chi, dãng b trirc thuOc, 
- Luu VT/TU. 



ONG TRIEN iuisj CAC NHIM VU,  CIII TIEU THUC fflN 
III SO IIANH PHIJC CHO NGUfl DAN TIIANH PRO YEN BAI NAM 2022 
eo KI hoch s4jf,9 -KIi'TU ngày ,j/3/2022 cüa Thành iy Yen Bái) 

KEHO N•'è C4 
* 

\L UAI 

TT Thôi gian 
hoàn thành 

Lãnh do co quan, 
don vj chü trI 

Lãnh do co quan, 
don vi phi hçp 

Lãnh do Thành ph 
phii trách Nhim viii vlchi tiêu 

i cAc C1 QUAN XAY DUG BANG 

1 Ban Dan vn (02 nhim vy) 

Tham muu, clii dao mi xâ, phung la chçn, xây dmg 
mOi duçic It nMt 02 mô hinh "Dan vn khéo" trong xây 
dirng gia dmnh h?nh  phüc, thôn, th dan ph6 h?nh  phàc then 
hInh ni bat, hot dng hiu qua. 

N 2022 
Trix&ng Ban Dan 

van Thành ày 

Lnh dao M1TQ, 
doàn th thành pho; 

Thixông trirc Bang ' 
cac xã, phu&ig. 

Die D Vn Nghi - Phó 
BI thu Thumg trirc 

ThànlIüy 

1.2 

Tham muu triên khai t6i thiêu 01 ngày "Ngày CUO1 tual1 
càng dan và doanh nghip nam 2022" d tuyen truy&i, 
trin khai các nhim v'?,  giãi pháp v nang cao clii s hnh 
phüc cho ngueii dan 

Näm 2022 
Truông Ban Dan 

vn Thànhüy 

Thuông trrc Bang ày 
các chi, dãng b ccy si; 
Lanh cto các phông, 
ban, ca quan, dan vj, 
doàn th thành phó. 

B/c D Van Nghj - Phó 
Bi thu Thuing trirc 

Thànhày 

2 Ban Tuyên Giáo (01 nhim vy) 

2.1 Tham muu th chrc cuc thi trirc tuyn tim hiu v "Xây 
dmg thãnh ph6 Yen Bái xanh, hài hôa, ban sic, h?nh  phàc". 

Tháng 
11/2022 

Tnrâng Ban Tuyên 
Giáo 

Tnrcing các phông, 
ban, doàn the thflh 
ph; BI thu Bang ày 

các xA, phuàng 

Die D VAn Nghj - Phó 
BI thu Thixmg trrc 

Thành ày 

3 Co quan Kim tra - Thanh tra (01 nhim vy) 

3.1 

Tham muu b sung, long ghép ne,i  dung xây dirng Va tneri 
khai thrc hin K hoach nâng cao clii s6 hnh phüc cho 
ngithi dan thãnh ph6 vào k hoach  ki&n tra, giãm sat d& 
vói các t6 ch(xc BAng và. dAng Viêfl nAiii 2022 

NAn 2022 Thà truâng CQ 
Kiêm tra - Thanh tra 

Trtthng các phông, 
ban, doàn the thành 

BI thu BAng ày 
các xA, phu?mg 

Die D VAn Nghi - Phó 
BI thu Thuông trrc 

Thanhuy 
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TT Nhim vi và chi Thai gian 
hoàn thành 

Lãnh d3o co quail, 
don v chü fri 

Länh do co quan, 
don v phi hqp 

Länh d3o Thành ph 
phtj trách 

4 Co quan T chfrc - Ni vj (01 nhim vy) 

4.1 

Thammixu, hi.ràng dn quy tdnh, thu tic khen thuOng cá 
nhán, tp th có thành tIch xuAt sc trong thirc hin các 
gith pháp nãng cao chi sO h?nh  phüc cho ngwôi dan thành 
ph6 Yen Bái näm 2022. 

N 2022 
Thu trithng Ci quan 

T6 chirc - Ni vi1 

Truàng các phông, 
ban, c quan, don vj; 

BI Thu, Chñ tjch 
UBNI) eac xâ, phu?mg 

Die D Vn Nghj - Phó 
BI thu Thuông trirc 

Thànliuy 

'I 
CAC PHONG, BAN, W QUAN CHTUYEN MON 
CUATHANHPHO 

1 Phông Giáo và Dào to (01 nhim vy) 

Xay dung t6i thiu 07 mO hmnh Trixmg hoc hnh phüc tiêu 
biêu dê nhãn rng Näm 2022 

TnrOng Phông Giáo 
die và Dào to 

Hiu trirOng các 
tnràng; Bi thu, Chü 
tjch UBND các xã, 

phix?mg 

Die Phiing Tin Thanh - 
UVBTV Thânh ày, Phó 
Chà tjch UBND thành 

phô 

2 PhOng Quãn 1 do thi (01 nhim vy,) 

2.1 
La ch9n, hi.róng dn các xã, phu&ng xây dirng t6i 
05 mô hInh tiêu biu v thu gom, vn chuy6n, xi 1 chit 
thai rn sinh hoat 

Nám 2022 Tru&ng phOng Quan 
i do thj 

Truong các hông, 
ban, doàn the thãnh 

ph6; BI thu, Chü tich  
UBND the xà, phumg 

B/c Phiing Tin Thanh - 
UVBTV Thanhüy, Phó 
Chü tjch UBND thãnh 

ph6 

3 PhOng Kinh t thành ph6 (01 nhim vy) 

3.1 
Lira chçn, huàng dk các xã, phumg xây drng t6i thiu 
05 mô hInh h gia dInh tham gia các dr an phát trin san 
xu&t hiu qua, lam kinh t giOi tiêu biu 

Näm 2022 
Trumg PhOng Kinh 

te 

Giám d6c Trung tam 
Dch v'j, Ho trçi phát 
triên nOng nghip; BI 
thix, Chü tjch UBND 

cáe xa, phumg 

B/c Phüng Tiên Thanh - 
UVBTV Thành üy, Phó 
Chü tjch UBND thành 

ph6 
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TT Nhim vy và chi Thoi gian 
hoàn thành 

Lãnh do co' quan, 
don vi chü fri 

Lãnh d3o co' quan, 
do'n vj ph6i hçp 

Lãnh tIo Thành phi 
phii trách 

4 Phông Van hóa và Thông tin (03 nhim v& 

• 4 1 Lra ch9n, hurng dn các xA, phumg xay dirng ti thi&i 
04 xâ, phuong hnh phüc tiêu biu Närn 2022 

Trixông Phông Van 
hóa va Thông tin 

Trtthng các hong. 
ban, doàn the thành 

D/c Nguyn Ngpc Trüc - 
Phó BI thu Thãnhüy, 
Chñ tjch UBND thành 

ph 
phô; BI thix, Chü tjch 

IJBND các xä, phurng 

• 
4 2 Lira ch9n, huong dn các xã, phuing xây dmg t6i thiu 

05 mô hmnh nha vn hóa tiêu biu i thôn, to dan ph6. Nãm 2022 

TruOng PhOng Vn 
hóa và Thông tin 

Trirâng các phOng, 
ban, doàn the thành 

ph6; BI thu, Chü tjch 
UBND các xâ,, phuäng 

Die Nguyn Nggc Tric - 
Phó Bi thu Thãnhüy, 
Chü tch UBND thãnh 

ph6 

Thammi.m t chIrc hOi  thi "Câu 1c b gia dInh hnh phüc 
cp thãnh ph nm 2022" 

Qu III 
2022 

Tnxâng các phOng, 
ban, don vj, doãn th 
lien quan; BI thu, Chü 

tich UBND các xä, 
phuOng 

File Nguyn Ngçc True - 
Phó BI thu Thanhuy, 
Chü tch UBND TP 

5 Phông Y t (01 nhiêm vy) 

5 1 
• 

Xây dimg ti thiu 5 mO hInh T Covid-19 cong dng tiêu 
biêu thôn, th dan ph Näm 2022 Tri.rongphOng y t 

Giám dc Trung tam Y 
t; Bi thu, Chü tjch 

UBNI) cac xâ, phithng 

Die Nguyn Ng9c Tthc - 
Phó BI thu Thânh üy, 
chu tich UBND thãnh 

phô 

6 Trung tâmy t (01 nhim vy) 

6.1 
Xây drng t6i thiu 9 Tr?m  y th xA, phurng hot dng theo 
nguyen i y h9c gia dinh, trong do cO ti thiu 02 mO hInh 
tiêu biu 

Nm 2022 Giám dc Trung 
tãmYt 

Tnthng phOng y t BI 
thir, Chü tjch UBND 

cac xa, phu&ng 

F/c Nguyn Ngçc Tric - 
Phó BI thu Thành üy, 
Chu tich UBND thãnh 

phô 
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TT Nliim vu và chi Thoi gian 
hoàn thành 

Länh d3o co quan, 
don vj chü trI 

Länh do co quan, 
thm vi phi hç'p 

Lãnh do Thành ph6 
phy trách 

7 Phông Tài chInh - K hoch (01 nhiem vy) 

7.1 
Xây drng ti thiu 05 mô hmnh tiêu biu ye cong tác qun 
1y tài chmnh, k toán trong các Ca quan, dan vi, xâ, phuing 
thành ph 

NäIn 2022 
Tnrâng phông Tài 
chlnh - K hoach 

Truông các phông, 
ban, dan vj, doàn th; 

BI thu, Chü tjch 
UBND các xA, phung 

D/c Nguyn Ng9c Trüc - 
Phó BI thu Thãnh üy, 
Chi tich  TJBND thnh 

ph 

8 Phông Tài nguyen - Môi throng (02 nhiem vy) 

8.1 
Lira chçn, hithng dn các xâ, phithng xây dimg t6i thiêu 
05 mô hInh tiêu biu a thôn, to dthi ph ye xü 1 trit d 
ca S gay ô nhiêm môi lniông 

Nm 2022 
Trixmg PhOng Tài 
nguyen môi trtthng 

BI thu, Chü tjch 
UBND các xä, phu&ng 

D/c Trn Vit DiIng - 
UVBTV, Phó Chü tjch 

thh ph 

8.2 Xây drng ti thiu 02 T h trq ngixoi dan già.i quyt thu 
tiic hãnh chInh v d.t dai tiêu biu a xà. phiiäng 

Näm 2022 
Tru&ng PhOng Tài 
nguyen môi tnrmg 

BI thu. Chü tjch 
UBND các x, phuong 

D/c Trn Vit Dung - 
PhO Chu tich 
thth ph6 

9 PhOng Lao dng Thirong binh và xã hi (01 nhim vy) 

9.1 Lira chçn, hir&ng dn các xâ, phu&ng xây dung toi thleU 
05 mô hinh h gia dinh wan len thoát ngheo tiêu biu 

N 2022 
Truâng phOng Lao 

dng - TB&XH 
BI thu, Chü tjch 

UBND các xä, phumg 

D/c Phüng Tin Thanh - 
UVBTV Thànhüy, Phó 
Chü tjch UBND thãnh 

ph 

10 Trung tam Truyn thông và Van hóa '01 nhim vy,) 

10.1 
Xây drng thi thiu 03 phong sr v thm girang tiêu biu 
trong xây drng gia dInh h?nh  phuc, thôn, t dan ph hnh 
phiic, xã, phumg hnh phüc, trueing hçc hnh phüc... 

Nám 2022 
Giám dc Trung tam 
TT&VH thành ph 

Tnthng PhOng Van hóa 
Thông tin thành ph6; BI 
thu, Chü tjch UBND các 

xa, phueing 

D/c Nguyn Ngçc Trüc - 
Phó BI thu Thành üy, 

Chü tich UBND Thành 
ph 
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TT Nhim vtl  và chi Thbi gian 
hoàn thInh 

LAnh dao c0 quan, 
(ton vj chü trI 

Länh do co' quan, 
don vj phi hçp 

Lãnh do Thành ph 
phi trách 

Trung tam djch vy, h trçr phát trin nông nghip (01 
nhim vu) 

11.1 

L%ra ch9n, hrnrng dn các x, ph.thng xây dmg tôi thiéu 
02 mô hinh h gia dInh tiêu biu v (mg dmg cong 
vi sinh 4t vao xir 1) cht thai trong chn nuôi. 

Nm 2022 
Giám d6c Trung 

tam dch vi h trçl 
phát trin nOng 

nghip 

BI thir, Chü tjch 
UBND các xâ, phu?mng 

Die Phng Tin Thanh - 
UVBTV Thànhüy, Phó 
Chü tjch UBND thành 

phô 

12 PhOng Tir pháp (01 nhim vy) 

12 1 La chQn, hxóng dn các xã, phurng xây dimng té,i thiu 
05 mô hInh T hoà giài 6' ca s& tiêu biu 

Nm 2022 Tnrâng phông Tr 
pháp 

BI thu, Chir tjch 
UBND các xà, phirOng 

D/e Phüng lien Thanh - 
UVBTV Thãnh üy, Phó 
Chir tjch UBND thãnh 

ph6 

13 Van phông Cp uy và ChInh quyn (01 nhim vy,) 

13.1 Xây drng 05 mO hInh tiêu biu 6' xâ, phuàng ye cung CP 
djch vi,,i cong mire d 3, mire do 4 

Nm 2022 
Chánh Vn phOng 
Cp V 

quyên 

Tnr&ng các phOng, 
ban, don vj lien quan; 

BI thix, ChU tjch 
UBND các xA, phuàng 

Die Phng Tin Thanh - 
IJVBTV Thânh iry, Phó 
Chir tich  UBND thnh 

ph 

UY BAN MTTQ VA CAC DOAN THE CHINH TRI - 
xA HO! TIIANII PHO 

1 Trin khai ti thiu 02 bu6i tuyen truyn, vn dng ye xây 
dmng gia d1nh ha.nh phüc trong doàn viên, hôi viên N 2022 

Chir tjch UBMTTQ 
và Tnning các doàn 
th ehmnh tn - xa hi 

thânh ph 

Tru6'ng các phOng, 
ban, don vj lien quan; 

Bi thu, Chir tjeh 
UBND các xã, phithng 

- 
D/e Do Van Nghi - Phó 

BI thu Thuàng trrc 
Thãnh üy 

2 

Xây drng mi t chIrc ti thiu 01 mO hhih, cOng trinh, 
phãn vic tiêu biu, gn v6'i nâng cao chi s hnh phüc, 
gop phn cái thin chat hrcing dài sing ngtr&i d 
trong näm 2022. 

N 2022 

Chü tich  UBMUQ 
và Tru&ng các doàn 
thchInhtrj-xahOi 

thành ph 

Tru&ng các phOng, 
ban, don vj lien quan; 

BIthx,Chütjch 
UBND cãc xã, phu6'ng 

D/e Do Van Nghj - Phó 
BI thu Thutmg tic 

Thanh ir' 
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TT Nhiin vij và clii tiêu ThM gian 
hoàn thành 

Lnh do co quail, 
don vj chü tn 

LAnh d3o co quan, 
don vj phi hçrp 

Lnh d3o Thành ph6 
phy trách 

IV BANG UY CAC xA, PH114NG 

Xây drng t6i thiu ô m6i thôn, t6 dan ph 03 mô hlnh gia 
dInh hnh phCic tiêu biu N 2022 

Bi Thu Bang u' x, 
phu?mg 

Truâng các phông, 
ban, don vj thành pM 

B/c Nguyn Ngçc True - 
Phó BI thu Thành ui', Chü 

tjch UBND thanh pM 

2 
Xây drng ti thiu 01 mô hInh thôn, t dan pM hnh 
phi'ic tiêu biu N 2022 

BI Thu Bang ur xä, 
phu&ng 

Trti&ng các phông, 
ban, don vj thành pM 

B/c Nguyn Ngpc True - 
Phó BI thu Thành ui', Chü 

eh UBND thãnh ph6 

3 
Thành 1p a mi thôn, t dan pM 01 câu 1c b, dci tUYefl 
truyn ye bão v môi trumg. Trong do có ti thMu 01 câu 
1c b tiêu biu 

Näm 2022 
BI Thu Bang u' xâ, 

phuông 
TruOng các phông, 

ban, don vj thuinh ph6 

B/C Trn Vit DOng - 
IJVBTV, PhO Chü tjch 

UBND thành ph6 

4 
Thãnh1p a mi thôn, th dan pM0i cau lac bô van hóa, 
van ngh, tM thao. Trong dO có tôi thiu 01 câu 1c bO 
van bOa, van ngh, th thao tiêu biu. 

Nxn 2022 
Bi Thu Bang uS' x, 

phumg 
Tru&ng các phông, 

ban, don vj thãnh pM 

B/c Nguyn Ngpc True - 
PhO BI thu Thành u5', Chü 

tjch UBND thành ph6 

5 
Thành 1p a m& thôn, th dan ph6 01 t chuyn i s 
cong dng; trong do mi xâ, phuông phài có tôi thiu 01 
to chuyn di so cong dng tiêu biêu a thOn, t dan pM. 

QÜY 1112022 BI Thu Bang uS' xâ, 
phuông 

Trixóng Phông Van hOa 
và Thông tin 

B/c Phng Tin Thanh - 
UVBTV Thành üy, Phó 
Chü tich UBND thành 

pM 

6 

Phát dng ngithi dan tham gia, xây dmg i mi thôn, th 
dan phô tOi thiêu 01 cOng trmnh, phn vic phic vi ngithi 
dan, trong do mi xã, phu?yng phâi CO tôi thieu 01 cOng 
trinh, phãn viêc tiêu biu a thOn, t dn pM. 

Näm 2022 
BI Thu Bang u5' xä, 

phu?ing 
Truâng các phông, 

ban, don vj thnh pho 

B/c Nguyn Ng9c Tthc - 
PhO Bi thu Thành uS', Chü 

ch UBND thânh pM 

T chüc hi thi "Câu 1c bO gia dinh h?nh  phüc cp. xã, 
ph±ng näm 2022" Nam 2022 BI Thu Bang u5r xä, 

phunig 
Truâng các phOng 

' 
ban, don vi. thành ph6 

B/c Nguyn Ngpc Trüc - 
PhóBIthuThanhuS',Chü 

tjch UBND thành ph6 
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