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• BANG CONG SAN VIT NAM  

TP. Yen Bái, ngay3Ø tháng nám 2022 

KHO4CH 
Trien khai cac cong trrnh, phan vice 

cüa Bang üy các xã, phtrô'ng nàm 2022 

Tip tic thtic hin Nghj quyt Dai  hi Bang b thành ph Yen Bái 1n 
thi.'r XX, nhim k' 2020 - 2025 gn vOi phong trào thi dfla "Trin khai dng b, 
quyêt lit, hiu qua, nhanh chóng dua Nghj quyt Dai  hi Bang các cp vào 
cuc song" va sóm hoàn thành xây dxng thành ph Yen Bái tr& thành do thj 
loai II "xanh, hài hôa, bàn sc va hanh phüc", xirng thm là trung tam dng l?c 

• • A A P P A f • P A A phat trien krnh te - xa h9i cua trnh Yen Bai. Thanh uy Yen Bai xay drng ke 
• X 1 f A A •A P P P hoach trien khai cac cong trinh, phan viçc cua Bang uy cac xa, phuong nam 

2022, cii the nhir sau: 
I. M1JC BICH, yEu CAU 
1. Muc dIch 
- Nhm phát huy tinh thn doàn kit, huy dng sirc manh  tng hqp, rng 

khp trong toàn Bang b; dIy manh  sir tim tôi, nghiên ciru, sang tao  cña can 
b, dãng viên nht là ngui di'rng d.0 dja phi.rcng, dan vj; thüc d.y phát trin 
san xuat, kinh doanh, cai thiçn nang cao dai song vat  chat, tinh than cho nhan 
dan gop phn thrc hin thing lçii các nhim vii phát trin kinh t - xã hi, dam 
bão quôc phông - an ninh, xây drng Bang va h thông chInh trj näm 2022. 

- Kjp thñ biu throng khen thrning các don vj, dja phiiong, cá nhân, nhât 
là ngixii dirng dâu cap üy, chInh quyên có thành tIch tiêu biêu, xuât sac trong 
nghiên cfru, di mói, sang tao  trong vic trin khai thrc hin các cOng trinh, 
phn vic, mô hInh dang k näm 2022. 

2. Yea câu 
- Các cong trjnh, mô hInh, ph.n vic däng k và thirc hin phâi cii th& 

thirc sr thit thc gn vii mong mun, phiic vi 1'i Ich cüa nhân dan và barn 
sat miic tiêu, nhim vii chInh trj cUa dja phuong; tp trung giài quyêt các van 

an sinh xà hi, xây dirng co si ha tang, tao  thiêt ch van hóa the thao, khäc 
phic nhü'ng kho khän, brc xic, nhung vic mâi, vic khó phát sinh ti dja 
phixcing; báo tn phát huy cac giá trj van hóa truyn thông cña dan tc; dê cao 
vai trô, trách nhim nêu gi.rong cUa can b, dãng viên, nhât là ngi.thi thrng drâu, 
huy dng duçic sr dng thu.n, hu&ng 1rng cüa dOng dão nhân dan, src manh 
cUa t.p the. 



2 
- Cong trmnh hoàn thãnh phài dam bâo tinh m5 quan, hiu qua si'r diing và 

9 ' P A S A 9 A A A S A A phai co muc dlau ti.r tu 100 triu dong tro len/i cong frmnh, cong trinh tieu bieu 
A A , A • A • A A to chuc khanh thanh phai co tong mi.rc dau tu toi thieu tu' 500 trzçu dong/i cong 
frinh tró' len di vó'iph u'irng và 300 triu dng/1 cong trinh tth len di vói xd; 
v ngun vn d.0 P.r các xã, phithng huy dng xã hi hóa tCr 20% trö len, ngân 
sách thành ph h trcY trnmg irng vi t)' l xä hi hóa duçic cña các xã, phi.rng, 
nhixng tida phân thành ph h trcl k/lông vu'# qua 50% tng müc du P.r cüa 
dr an, phan kinh phi con 

lal 
su ding tu nguon ngan sach xa, phuang. 

- T.p trung lãnh do, chi dao,  phân cong nhim vi cho các dông chI cap 
ñy, can b, cong chirc, gn trách nhim cá nhân chju trách nhim chi dao,  trin 
khai, t chirc thre hin trng cong trInh, ph.n vic cii th, dng thai 1y kt qua 

9 A S A S A . n - , , • san pham tung cong trrnh, phan viçc lam m9t trong nhung can cu danh gia, 
phân xêp loai  cong chrc, dáng viên và bInh xét thi dua cuôi näm. Lay kêt qua 
lãnh dao, chi dao,  triên khai cong trInh, phân vic là tiêu chI clánh giá, xêp loai 
dôi vâi t.p the và Ca nhân ngu?i dirng diâu Dãng üy các xä, phi.thng näm 2022. 

II. NQI DUNG 
1. Bang k các cong trInh, phân vic 
- IJjnh hwông dáng kJ5 CáC Cong trInh, mô hlnh, phân vic: Các xã, 

phu?mg tip tc rà soát, hxa chQn däng k thirc hin nhu sau: (1) Các cong trInh, 
phân vic trong xây drng nông thôn mâi: Thirc hin các mô hInh, d an phát 
trin san xut trong lTnh vre nông nghip; tiu thU cong nghip; thuong mai 
djch v11; thu hUt eác dir an du tir; Ung diing khoa hc cong ngh h trçl san 
xuât; tham gia xây drng câu, dung giao thông nông thôn, thUy lçii nii dông; 

A 9 9 A S A A P A S A xay drng, cai t?.o  canh quan, moi trucing nong thon; (2) Cac cong trrnh, phan 
vic v lTnh virc quàn l do thj: Bãi d xe tinh, tiéu cOng viên, lát via hè,sân 
choi, bãi tp th diic the thao cho nhân dan; xây drng nêp sOng van minh do 
thj, nhu: tuyn ththng van minh do thj; trng cay xanh, xây drng tuyn duông 
sang, xanh, sach,  dçp, van minh, an toàn; xây drng thirc van hóa giao thông, 
giái tOa Un t.c giao thông vào gi cao diem...; (3) Các cOng trInh, mO hInh, 

A A P P P A A 9 

phan viçc trong lrnh virc van hoa, giao dic, cham soc sue khoe nhan dan; giai 
quyt viêc lam; thành l.p eac câu lac  b van hóa, van ngh, the diic the thao, 
giUp di các gia dinh chInh sách, gia dInh có cOng vi each mang,  ton t.o các 
nghia trang, dài tithng nim, m lit s, cac cong trInh ljch sü, di tIch each 
mang. ..; (4) Các cOng trInh, mO hmnh, phân vic v linh vrc an ninh trt tir, 
tuyn du?mg ti.r quân, Camera an ninh...; (5) Các cong trInh, mô hInh, phân 
vic xây dirng Dãng và h thông chInh trj; chi b kiêu mâu, chi hi, to dan phô 
• . A A 9 A • A A P A S tieu bieu, to tr quan tieu bieu, khu dan cu xanh - h.nh phuc; (6) Cac cong trinh, 

mO hInh, ph.n vic v cài each hành chInh, giUp ngui dan thu.n tin trong 
vic giãi quyt cáe thU t1ic hành chInh; (7) COng trInh, phân vice báo v môi 
tru?Yng, üng phó bin di khI hu, phOng chng thiên tai; cOng trInh tái chê, 
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phân l°ai  rác thai; cong trInh cài tao,  v sinh các tuyn sui, khai thông dông 
chãy; các cong trInh phOng chng, khc phic h,u qua do thién tai gay ra và. các 

I. . h. ,. 
trnh huong cap bach xay ra doi vai da phixcing, dun vi... 

- Dãng üy cac xã, phrng rà soát lira chçn, dang k các mô hInh, cong 
trInh, phân vic thirc sir có nghia thit thirc, hiu qua d ti chi'rc trin khai 
th%rc hin trong näm 2022, 1%ra chçn cOng trInh, phn vic tiêu biu dir kin 
khánh thành (theo bie2u mâu gi'ri kern) gui ye Thành Uy Yen Bái (qua Uy ban 
Mt tr2n T quc thànhphó) trirá'c ngày 15/4/2022 d tng hqp trInh Thng 
trirc Thành üy phê duyt. 

* F U A • F A A U A 2. Cong tac trien khai cac cong trinh, phan vlçc 
- Dàng Uy các xã, phithng xây dirng k hoach  trin khai thirc hin cii th 

tirng mô hInh, cong trInh, phn vic dam bào rO: Ten cong trInh, quy mô ci 
th din tIch, vj tr4 lija illlm thyv hin; ting trj giá, trong €tó giá trj bang 
lien (nguôn NSNN, nguôn XHH) và giá trj quy ra tfr vçit Ia', cong lao d3ng 
do nhân dan dónggóp; thai gian thyc hin và drkiên thaigian hoàn thành; 
phân cong nhim v%i ci th cho länh dao  phii trách theo dOi, chi dao,  dánh giá; 
b ph.n, cá nhân chju trách nhim t chrc thirc hin (gn trách nhim cá nhân 
vol chá't 1WQ'ng sánphdm, cong vic) d trin khai thixc hin dam báo Ca v thcii 
gian, quy mô, chat krçing san phm cong trInh, phân vic. 

- Su ding hiu qua, cong khai, minh bach  ngun kinh phi du tu tung 
cong trmnh (nht là ngun vn xã hi hóa). Qua trInh thrc hin phái có sr giám 
sat, tham gia tich circ cüa cong dng dan cir. 

- Sau khi hoàn thành các cOng trInh, ph.n vic, Dãng üy các xâ, phiz&ng 
báo cáo kt qua trin khai thirc hin gui Thithng trirc Thành üy d t chuc các 
doàn kim tra dánh giá va t chuc khánh thãnh các cong trInh, dng th?ñ chãm 
dim các cong trInh, phn vic d dang k, thai gian luân phiên dánh giá kt qua 
thirc hin tLrng mô hInh ciia các xa, phuing vào thr 7 và chi nht hang tuân. 

3. Ting kt, thi dua, khen thirong  

- Thành ph xây drng k hoach trin khai các cong trInh, phân vic, 
chirung trInh tng kt dánh giá hang näm, kt hçip bInh xét thi dua, khen thuOng 
déji vâi ti'rng cOng trInh, mO hInh, ph.n vic ci th tao  khi the phân kh&i, khai 
dày và phát huy vai trô, thuc tir giác, tr quán, tir nguyen cUa các tang lap 

nhân dan thành phô doãn kêt, thi dua tIch circ tham gia nhim vi chInh trj 
chung, nh.m tp trung xay drng thành ph phát trin "xanh, hài hôa, bàn s.c, 
hanh phüc". 

- Thành l.p Hi dng chm dim các cong trmnh, ph.n vic cüa các xä, 
phutmg näm 2022. 

- Xây dirng bang dánh giá, chm dim dira trên các tiêu chI nhir sau: (1) 
Quy mô cOng trInh; (2) Tin d thirc hin; (3) V.n dng xa hi hóa; (4) Y 
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nghTa, hiu qua phiic vii nhân dan và ch.t luçmg, hiu qua si'r diing lâu dài, bn 
vüng; (5) TInh thm ms'; (6) Vai trô, d.0 n cüa cp üy, chInh quyn; (7) Vic 
si.r diing ngun vn dam bào các quy trInh, thu tiic, ho so theo quy djnh cUa 
Nba ni.rac; (8) So h.rng cong trinh, phan vice dang ky, trien khai thrc hiçn; (9) 
Duy tn hiu qua cong trInh, ph.n vic näm 2021. Dôi vài cong trInh, phân vic 
dãng k d khánh thành phâi thxc sir là nhung cong trInh tiêu biu, toàn din, 
khung dim chun 100 dim, các tiêu chI dánh giá, ch.m diem nhis sau: 

(1) Tiêu chI Quy rnô cong trinh 10 dkm: COng trInh có quy mô, tng 
mrc du tu ti thiu 300 triu dng dM vâi xa, 500 triu dông tr& len di vâi 
phuàng dat  5 dim; cu vuçit 10% dugc cong them 1 dim, nhisng tong không 
qua 10 diiêm. 

(2) Tiêu chI Tiln d5 thrc hin 5 dim: Cong trInh hoàn thành tr 31 
thang 8 nãm 2022 trâ v truc dat  05 dim; hoàn thành trong tháng 9/2022 dat 
04 dim; hoàn thành trong thang 10/2022 dat  03 dim; hoàn thành trong tháng 
11/2022 dat  02 diem; trong hoàn thành tháng 12/2022 dat  01 diem; tInh theo 
biên bàn nghim thu, bàn giao dira cong trInh, phn vic vào khai thác sur diing. 

(3) Tiêu chI Vn dng xd hi hóa 30 dilrn: TInh theo t' 1 xã hi hóa 
trén tong mic dâu tix cUa cong trInh, phân vic tôi thiêu phâi dat  20%  dat  20 
diem, ci tang them 10% thI duc cong them 02 dim, nhixng thng không qua 
30 dim. 

(4) Tiêu chI Y nghia, hiçu quãphic vi nhân dan và chit 1u'9ng, lziu 
qua sfr ding lâu dài, ben vfrng 20 diem: Dáp i.Irng nhu câu thiêt thirc, th.thng 
xuyên cüa nhân dan, có giá trj si:r diing lâu dài dat  20 diem; dáp ung nhu cau 
cüa nhân dan nhiing chua dugc duy tn thixng xuyên dat  10 diem; hiu qua 
chi.xa cao dat 5 diem. 

9 9 

(5) Tiêu c/il Tlnh thâm mj 10 diem: Dçp, hài hôa, có tInh thâm m5 cao, 
gop ph.n lam cho cành quan sang, xanh, sach,  dçp  dat  10 dim; dçp, hài hOa 
dat 07 dim; tuong di hài hOa dat  05 dirn. 

(6) Tiêu c/il' Vai Ire, dâu an cüa cap üy, chlnh quyên d(It 05 diênz: Cap 
üy, chInh quyn dja phuong luôn sâu sat, quan tam lãnh dao,  chi  dao;  ban hãnh 
k hoach, dt miic tiêu cii th v thi gian trin khai, thOi gian hoàn thành; phân 
cOng nhim vi cii the cho ti chi'rc, cá nhân phi trách; dnh kS'  tháng, qu có 
dánh giá kt qua, tin d (duc cy th hóa bang các van ban nhtt Nghj quyét, 
Ke't lun, Ke' hogch) dat  05 dim; có nhung không dy dU dat  03 diem; không 
có dat  01 diem. 

(7) Tiêu chlttám bdo các quy trinh, thá 41c, ho so'theo quy djnh e411 10 
diem: Cong trInh duçic phê duyt theo phân cap ye thâm quyên; nghim thu, 
bàn giao di.ra vào khai thác sur ding, thirc hin quyt toán kinh phi du tu dr 
an; có day dü hO so ching tir hgp 1, hgp 1 dOi vái phân kinh phi, hin v.t Va 
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các ngun huy dng xã hi hóa khâc d.t 10 dim. Cir mi ni dung không có 
ho so minh chirng trir 01 dim, không có h so minh chüng ngun huy dng 
xã hi hóa sê dông thai không cong nh.n di vOi t 1 huy dng a tiêu chI. 

(8) Tiêu clii séi lu'ing cong trinh, pliin vic clang kfi, trin khai thrc 
hin dzt 05 1llm: Ding k cOng trInh phn, vic dam báo quy mô theo yêu cu 
(trong do phái CO to'i thie2u 01 cOng trinh tiêu biu,), nu däng k 01 cong trInh 
thrac 02 diem, cir tang them 01 cong trInh di.rçc cong them 01 dim nhi.rng tng 
không qua 05 diem. 

(9,) Tiêu chI duy trl hiu qud cOng trinh, plun vic tiêu biu nám 2021 
ctzt 5 diem: Cong trmnh, phân vic tiêu biu näm 2021 dirqc duy trI, trin khai 
hiu qua dt 5 dim; duytrI nlurng không thithng xuyên 2 dim; không duy trI 
hoac khong hiçu qua, khong cham diem. 

III. TO CHC THIIC HIN 
1. Bang üy các xa, phu*ng kh.n truclng rà soát 1ra chçn dang k và 

trin khai thirc hin các mô hInh, phn vic näm 2022, thai giandlang k thrc 
hin các Cong trInh, phân vic gi'ri Thithng trirc Thành üy (qua Uy ban MTTQ 
thànhph4) trithc ngày 15/4/2022. Mi xä, phu&ng 1ira ch9n, däng k xây dirng 
It nht 01 cong trInh, ph.n vic tiêu biu dam bão quy mô theo yêu câu dê to 
chirc khánh thành, thô'i gian ti chác khdnh thành tfr thdng 4/2022 dIn 
30/11/2022 (th&i gian cy the do Dáng iiy các xã, phzthng thông nhât vO'i Van 
phOng C4p zy và Chinh quyen thành phó'), thành phn mai dir khánh thành 
cong trmh, phan vice gom: Thrcrng trirc Thanh uy, Thuong tr1rc HDND, lanh 
dto UBND thãnh ph& các phông, ban chuyên mOn thnh phô và các xà, 
phi..r?ing thäm quan, h9c tp kinh nghim. 

Djnh k' truàc ngày 25 hang tháng EDâng Uy các xã, phiiang báo cáo tin 
d trin khai cong trInh, mO hInh, phn vic v Uy ban Mt trin T quc dê 
tong hqp, bao cao Thuong trirc Thanh uy. 

2. Các phông, ban, do'n vj, doãn th cüa thmnh ph: Theo chirc nãng, 
nhim vii hu&ng dn các dja phuang, don vj xay drng các cOng trInh, mO hInh, 
phnvic dam báo tiêu chI, tiêu chun, thit thirc, hiu qua, chat lizqng và tiên 
dO dê ra. 

3. Uy ban Mt trn Ti quc thành ph chü tn, phi hçxp vâi Uy ban 
nhân dn thành ph, CáC co quan, don vj thãnh ph theo dOi, dOn dOe, tong hgp 
báo cáo kt qua trin khai cac cong trInh, mO hInh, phn vic; tham muu thành 
1p các T kim tra, dánh giá k& qua, cht hrng các cOng trInh, mô hInh, phân 
vic cüa các x, phuäng; tham miruxây dijng thang, bang chârn diem, dánh giá, 
xp l°ai  thi dua; tham mi.ru tO chic tOng kêt, dánh giá kêt qua triên khai các cong 
trinh, mo hrnh, phan vice nam 2022. 



6 
4. Cr quan T chfrc - Ni viii thành phô chü trI, phi hçp vth càc co 

quan, don vj tnghqp h so, trInh Hi dng thi dua khen thung thành phô 
khen thuong doi voi cac cong trinh, mo hinh, phan vice tieu bieu theo ke hoach. 

X • A A A 

5. Van phong Cap uy va Chrnh quyen thanh pho phoi hçxp don doc, 
kim tra, tng hçp báo cáo tiên d trin khai các cong trInh, mô hInh, phn vic 
cUa eác dja phi.rang, don vj; phi hcp vOi các x, phuing thng nhât thii gian 
t chi'rc khánh thành các cong trmnh, ph.n vic tiêu biu. 

6. To cong tác 278 thành phô Yen Bái tang cithng chi do, djnh hixâng 
A P - • A A P A P A doi vai cac xa, phuong duçc phan cong phi trach trien khai xay dirng cac cong 

trmnh, mO hInh, phân vic dam bão thit thrc, hiu qua theo ké hoch. 

Trên day là K ho?.ch trin khai các cong trInh, mô hInh, ph.n vic näm 
2022 cUa Dãng üy các xä, phu?ng. Yêu c.0 các co quan, phông, ban, don vj, 
dja phi.rong nghiêm tue triên khai thrc hin./. 

Noi than: T/M BAN THUYNG VV 
- Thtr&ngtc Thành Uy, . THU THUONG TRTC 
-BanChaphãnhDãngbTP, 
- Các phang, ban, dcrn vj, doàn the TP, 
- Dãng üy các xã, phuing, 
- Lmi VT/TTJ. 



THANH UY YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM 

BANG UY ngày tháng nám 2022 

DANH SAd BANG K'' 
CONG TR1NH, PHAN VIC NAM 2022 

Don vl tInh: Tr u &ng 

TT 
Ten cong trinh, phn 

Quy mô 
Bja dim 
thc hin 

Thri gian 
kh cong 

Thôi gian 
hoàn 
thành 

Tng kinli 
phi dau tir 
xây dg 

Ngun vin (dij kin) 

Ghi cliii 

Xã hi hôa Ngân sách 

Tng s 

Trong dO 

Tong so 

Trong dO 

Tth mt 
V11,r, 

cong 
NS thành 

ph 
Ngan sod, 
xO ph,thng 

A B 1 2 3 4 5=6+9 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12 

I 

COngnhtiubiu 
dánh giá. xp loai cIp 

thànhphO 

2 

3 

4 

5 

T/M BANG UY  
BfTHU' 
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