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• A • A 7 9 9 A t thic hiçn Ngh quyet so 51-NQ/TU ngay 22/7/2021 cua Tinh uy Yen Bai 
v chuyn di s tinh Yen Bái giai doin 2021-2025, 

djnh htr&ng dn näm 2030 

I. M1JC BICH, YEU CAU 

1.MicdIch 

Nhm thng nht chi dao  quán trit, ci,i th hóa dy dU quan dim chi 
dlao, t chrc thirc hin có hiu qua các djnh huóng phát triên, mic tiêu, 
nhim vii tr9ng tam cüa Nghj quyt sé 51 -NQ/TU, ngày 22/7/2021 cüa Hi 
nghj 1n thu tix Ban Chap hành Dãng b tinh Yen Bái khóa XIX v chuyn 
di s tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025, djnh hithng dn näm 2030 (sau 
day gi tat là Nghj quyet s 51-NQ/TU,) thành các chi tiêu, k hoach, nhim 
v1i ciii the, ni dung, bin pháp, thai gian thirc hin d th chüc thirc hin, dam 
bào hoàn thành th.ng 1i các mijc tiêu, chi tiêu, nhim v11 Nghj quyt d ra. 

Tang crning si,r lãnh dto cüa các cp üy Dãng, nâng cao hiu 1c, hiu 
qua qun 1 nhà nuâc; day m?nh  cong tác tuyên truyn, nâng cao nh.n thüc 
cüa các cp, các ngành, can b, dãng viên, cong dng doanh nghip và nguYi 
dan thành phô v sir cn thit và tInh cp thit cüa chuyn di so. 

A A 2. Yeu cau 

Vic t chirc thirc hin Nghj, quyt s 51 -NQ/TU là nhim v1i chInh trj 
quan trng hang dâu cüa các cp üy, th chi'rc Dàng, cci quan, &m vj, tp the, 
cá nhân, phài duçic trin khai dng b tir thành phi den cci si, chii trçng cOng 
tác tuyên truyn, ph bin sâu rng dn can b, dáng viên và nhân dan. 

Xác dijnh nhüng nOi  dung tr9ng tam, trong dim, cii th hóa các nhim 
vi, giãi pháp trong Nghj quyt d t churc thirc hin phü hçip vâi tInh hInh 
thirc tin, dtc dim kinh t - xã hôi cüa thành phO, gàn vói tiêp tiic thirc hin 
có hiu qua Chrnmg trInh hành ctng s 12-CTr/TU, ngày 01/3/2021 cüa 
Thãnh üy ye day mnh irng diing khoa hQc cong ngh Va dôi mäi, sang tao, 
chü dng tham gia cuc cách mng cong nghip ln thu tix, thüc day chuyên 
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di s& kinh t s và xã hi; Phân cong rO trách nhim cho tmg Co quan, don 
vj chju trách nhim trin khai và d ra 1 trmnh, th'ñ gian hoàn thành. 

Huy dng sir vào cuOc cüa cã h thng chInh trj trong vic dy nhanh 
qua trInh chuyn di s trén dja bàn thành ph, coi diây giãi pháp dt phá 
nhm thüc dy xây dmg do thj thông minh, phát triên kinh tê - xä hOi  thành 
ph& Thi.thng xuyên kim tra, dOn dc, giám sat, b sung, cp nht nhüng chü 
truoiig, nhim vii mói d diáp 1rng yêu cu thirc tin. Dê cao tinh than chü 
dng, sang tio, di mâi, trách nhim cüa toàn b h thng chInh trj tr thành 

, . . r . pho to! co so de dam bao trien khai to chuc thirc hiçn Ngh quyet so 51-
NQITU dt chat hrçing và hiu qua. 

II. MEJC TIEU 

1. Mijc tiêu tng quát 

Di mâi can bàn, toàn din cong tác chi dio, diu hành, vn hành h 
thng quàn 1 nhà nuâc và xã hi, trin khai phô bin lung diing các tin Ich 
thông mirth cho ngithi dan, 1y nguYi dan, doanh nghip lam trung tam trong 
qua trinh thijc hin, tin tth xây dirng ehInh quyn s& phát trin kinh t sO và 
xã hi se,, nhm giüp the ngành, dja phuong, t chlurc, doanh nghip và ngrnii 
dan trin khai hoat dng quàn 1, san xu.t, kinh doanh, cung cap, slur diing 
djch vr xã hi s dt hiu qua cao, hithng tâi miic tiêu xây dimg thành phô 
Yen Bái trâ thành do thj van minh, sinh thai, dO thj thông minh, theo hu&ng 
"Xanh, hài hôa, bàn sc và hanh  phüc" phn d.0 den näm 2030 diva thành 
ph Yen Bái tham gia chui do thj thông minh khu virc phIa Bäc. 

2. Muc tiêu cii th 

2.1. Muc tiêu dIn näm 2025 

2.1.1. Phát fritn chInh quyn diçn t& hiding tâi chInh quyn s 

- Xây drng Trung tam giám sat, diu hành thành ph Yen Bái (bC). 
Xây dirng co s6 dü lieu thành phé k& ni lien thông vói CO S0 dui lieu tinh 
nhm kt ni, chia sé thOng tin, dü lieu d cluing khai thác, slur diing. 

- T' l trin khai djch vi hành chInh cOng tnrc tuyn miurc d 3 dat 
100%, tST  l trin khai djch vii cOng trirc tuyn mire dO 4 dat  t& thiêu 75%. 
TOi thiêu 90% nguài dan, doanh nghip hài lông v vice giài quyêt thir tic 
hành chInh. 

- Thirc hin hInh thirc phông hçp khOng giy ti di véci 100% các cuOc 
h9p cüa Cp iry, ChInh quyn thành ph và xä, phu&ng. 

- Dn näm 2025, có tlur 80% trâ len h so cOng vic tai  cp thành phô và 
60% trâ len h so cOng vic cp xa, phthng duçc xlur l trên mOi trrnrng 
mng (ith ha so' cong vic thu5c phgm vi bI mIt nhà nu'ó'c). 
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- Dn näm 2025, 100% van bàn trao di giüa các Co quan nhà nrncc 
thrqc thirc hin duOi dng din fir, duge k s bii chü k s chuyên dung, trr 
van bn mt theo quy djnh; 100% cong tác báo cáo (khong bao gm n5i dung 

mat) cüa CC co quan nhà ni.rOc dugc cp nh,t, chia sé trên H thng thông tin 
báo cáo cüa tinh phiic vii hiu qua hot dng quàn l, chi dao,  diêu hành. 

- 100% tài 1iu luu trft ljch si:r và h so, giy t, kt qua giái quyt thu 
tiic hành chInh dã dugc giâi quyt thành cong dugc tao,  liru trfr, chia sé dü 
lieu din fir theo quy djnh. 

- 100% can b cong chüc, viên chirc dirge t.p hu.n, bi du&ng, ph 
biên ki näng so co bàn. 

- 50% hoat dng giám sat, kim tra cña các co quan quàn 1 nhà nuóc 
dugc thirc hin trên môi tnthng s và h thng thông tin cUa cci quan quán l. 

2.1.2. Phát trin kinh tIsá, nâng cao náng 4rc cgnh tranh cia nn kinh té 

- GiU vttng vi trI tp du v chi s näng lirc canh  tranh cp huyn, thj 
xã, thành ph (DDCI). 

- Näng sut lao dng giai doan  2021 - 2025 tang bInh quân 8,3%Inäm. 

2.1.3. Phát trin xã h5i sá, thu hçp khoáng cách s 

- H t.ng mng bang rng cap quang phü trên 80% h gia dInh, 100% 
xä, phrning. 

- Phu song mng di dng 4G, firng bthc phát trin mng 5G ('wu tiên 
phü song tgi các khu, cym cong nghip, khu vc trung tam thành phd, khu du 
ljch, bnh viçn, trw&ng hQc). 

- Trén 50% nguii dung din thoai, thit bj thông minh dirge tip cn, 
sir d1ing các djch viii chInh quyn din tir, do thj thông minh. 

- Phát trin các djch vii thanh toán không dung tin m.t trên dja bàn 
thành phô; phân du dn näm 2025, 80% doanh nghip, trung tam thuong 
mai, siêu thj, cüa hang tir ch9n, nhà hang, khách san  Va 70% trâ len các hO 
kinh doanh cá th trên dja bàn si:r diing thành thao các djch vii thanh toán 
khOng dung tiên mt và sir dimg chü yu các djch vii thanh toán trirc tuyên. 
Trén 50% ngithi dan truàng thành có th sir d'çtng djch vi thanh toán din fir. 

2.2. Muc tiêu dIn nám 2030 

2.2.1. Phát triên chInh quyn so, nâng cao hiêu qua, hiu lyc hoqt dong 

- Ti 1 trin khai djch vii hành chInh cOng tWc  tuyn müc dO 3, mirc dO 
4 dat  100%. Ti thiu 95% ngi.thi dan, doanh nghip hài lông ye vic giái 
quyt thu tc hành chInh. 
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- Dn näm 2030, có tr 90% tth len h si cong vic ti cp thành ph và 
70% tr& len h s cong vic cp xä, phithng duqc xir 1 trên môi tnthng 
mtng (fri ho sd cOng vic thu5cphgm vi bI mt nhà nithc,). 

- 100% can b, cong chirc, viên chcrc tham gia khai thác dft lieu va 
cOng ngh s dixçc ph bin, tp hu.n, bi during k5 näng phân tIch, khai 
thác dü lieu và cong ngh so. 

- 70% hoat dng giám sat, kim tra cüa các ca quan quàn l nhà nixóc 
dixcic thirc hin trên môi tnthng s và h thng thông tin cUa cci quan quân l. 

2.2.2. Phát tri4n ldnh tls4 ndng cao náng lyc cgnh tranh cüa nn kinh t 
- Näng sut lao dng giai doin 2021 - 2025 tang bInh quân 9%Inäm. 
2.2.3. Phát trkn xâ h5i sá, thu hçp khoáng cách 54 
- Mng di dng 5G phU song toàn thành ph& 
- Näm 2030, 100% doanh nghip, trung tam thrnmg mai,  siêu thj, ci:ra 

hang tr ch9n, nhà hang, khách san;  80% tth len h kinh doanh cá th trén dja 
bàn thành ph sü diing thành thao các djch vi thanh toán không dung tin 
m.t và sir diing chü yu các djch vi,i thanh toán trirc tuyn. ft nht 80% ngi.thi 
dan tnrng thành có th sr diing djch vii thanh toán din tir. 

III. NHIM VIJ, GIAI PHAP 
1. Tang ctrô"ng s1r lãnh dio, chi do cüa các cp üy, chInh quyên, sir 

tham gia cüah thong chInh trj; dy minh tuyên truyên, nâng cao nhn 
thfrc ye chuyên dôi so 

- Tang cuông sir lãnh dao,  diu hành cüa các üy, chInh quyn, s'çr tIch 
cijc tham gia cüa các doàn th chInh trj xã hi và các t.ng lcp nhân dan trong 
hoat dng chuyn di s& Kin toãn b may th chüc, nâng cao hiu hrc, hiu 
qua quãn l nhà nuâc v chuyn di s tr thành phô den các x, phrning trên 
cá 03 trii cot: ChInh quyn s, kinh t s và xã hi so. Gän m1ic tiêu, nhim 
vi v chuyn di s vói nghj quyt, chucing trInh hành dng, m%lc tieu, nhim 
viii phát trin kinh t - xã hi, bâo dam quc phông an ninh. 

- Cp ñy, chInh quyn các cp tip tçic quán trit và chi dao  trin khai 
thçrc hin có hiu qua Chuang trInh hành dng s 12-CTr/TU ngày 01/3/2021 
cUa Thành üy v dAy manh  1mg dung khoa h9c cOng ngh và dôi mOi, sang 
tao, chü dng tham gia cuc cách mng cOng nghip ln thu Ut, thüc dày 
chuyn dôi s, kinh t s và xã hi s nhrn nãng cao nhn thlrc cho can b, 
dàng viên, cong chlrc, vien chlrc, nguYi lao dng và nhân dan v quan dim, 
chü trucing, vai trô, vj trI, tm quan trçng và tInh cp thi& cUa vic chuyên 
di s& trng brnrc xay drng chInh quyn s, phát trin nn kinh t s, xã hi 
s trên dja bàn thành ph& Tang cithng cong tác kim tra, phát hin thông tin 
vi phm pháp 1ut trén khOng gian mng và kjp thii xr 1, gO bO nhäm bào 
v Dàng, Nhà nuâc và quyn lçi chInh dáng cüa ngiiôi dan. 
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- Dy mtnh cong tác tuyen truyn, quán tria, hQc tsp, nâng cao nhn 
thüc cüa các c.p, các ngãnh, can b, dãng viên, cong dng doanh nghip và 
ngrnYi dan v sir cn thit và tInh cp thit cüa chuyn dôi so. NgiRii dfrng 
du cc quan, don vj, dja phuang chju trách nhim trirc tip v chuyn di s 
trong co quan, dm vi,  t chirc, linh virc, dja bàn phii trách; tiên phong, di dâu 
trong vic chuyn di s d nâng cao näng lijc lãnh dao,  chi  dao,  diêu hành 
cüa dja phucmg, don vj; 1.y kt qua trin khai cong tác chuyn dôi so là mt 
trong nhüng tiêu chI dánh giá kt qua thirc hin nhim vi,i cUa ngui dIrng 
du; dua ni dung chuyn di s vào sinh hot chuyên dê ti các chi b dê tto 
sr dng thun, thng nht, quyt tam cao trong ca h thông chInh trj. 

- Phát huy manh me vai trO cUa Mt trn Tt qu& Vit Nam và các th 
chirc chInh trj - xã hi thành ph trong cong tác tuyên truyên, 4n dng doàn 
viên, hi viên và nhân dan tIch circ hrning img, tham gia chuyên dOi so tai dja 
phuung. Tang cung sir phi hcp giüa các phông, ban, don vj, dja phrnmg 
trong thrc hin chuyn di s; chñ dng xây drng chucrng trInh, k hoach 
thixc hin chuyên di s cüa tirng ngành, linh virc, dja phmmg, dcm vj. 

- Dy manh  cOng tác truyn thông, nâng cao nhn thirc, xây dirng van 
hóa so trong cong dng. Xây drng các chuyên miic tuyên truyên, phô biên 
trên các phucing tin thông tin dai  chüng, Trang thông tin din tir thành 
phô... To chüc hi nghj, hi thào, t9a dam v chuyn dôi so nhäm trao dôi 
kinh nghim, nâng cao nhn thirc v chuyn di s; t chüc tuyên truyên, phô 
cp k nàng s& chuyn di s cho ngui dan và doanh nghip. 

- Xây drng l trinh ph cp k5 näng s, k5' nãng dam bào an toàn an 
ninh mtng dt trInh d co bàn cho ngtthi dan. Truóc mit, lip ch9n 02 
phuong Dng Tam và Nguyn Thai Hçc d trin khai thir nghim cong tác 
truyên thông, phO biên k5 näng co bàn cho nguôi dan nhu truy cp và sü 
ding internet, thu din tr, mua bàn trirc tuyn, thanh toán din tü, djch vii 
cong trrc tuyên và bào dam an toàn thông tin cá nhân trên mOi trix&ng mng 
(thyc hiçn trong nám 2021). Giai doan tir näm 2022 - 2025, triên khai dOng 
b tat ca các xä, phuô'ng trén dja bàn thành ph& 

2. Tp trung thirc hin các c ch, chInh sách thuic dy qua trinh 
chuyên dôi so; day minh cong tãc dao to, bôi thrö'ng, phát triên ngun 
nhân hrc phic vy chuyn di s 

- T chi'rc trin khai hiu qua các chi thj, nghj quyt, chuong trInh 
chuyén dOi sO cüa tinh, CáC co ch, chInh sách cña Trung uong, cüa tinh ye 
chuyên dôi so; cii th hóa, ban hành theo thm quyn các van bàn cüa thành 
phô sat vth tlnh hInh thirc tin nhm tao  môi tru&ng minh bach,  thun lgi, 
trong do uu tién thu hit dâu tu, phát trin ha tng s d phát trin chInh 
quyên so cüa thành ph& 



6 

- Tao môi tnr&ng, diu kin thi4n lçii thuic day, khuyn khIch doanh 
nghip tu nhân có dü nng 1rc tham gia xây dmg ha tang viên thông và cac 
h t.ng khác cho chuyn di s trén dja bàn thành ph; két nôi dé ho trq các 
doanh nghip, h dan quâng bá san phm trên các san giao djch din tcr. 

- Xây dirng và to churc các chuang trInh dào tao  k näng ye chuyn di 
'7 '7 

so, phát triên chInh quyên so cho lành dao,  can b, cong ch'Lirc, viên chIrc 
trong cc quan nhà nuâc nhm nâng cao chat luqng Cong tác tham muu, ra 

A '7 A A '7 A A A A '7 quyet dinh va th%rc hiçn nhiçm vii tot hon nha t?n  dung cong nghç so va 
A A A A , thong tin, du lieu duqc cung cap day du. 

- Lira ch9n, M chirc dào tao  chuyên sâu nâng cao cht lung di ngü 
cOng chüc chuyên trách cong ngh thông tin tth thành hrc luçing nông c& 
tham mini cho cap üy, chInh quyn các cp v chuyn di so. Thu hut ngun 
nhân 1irc cong ngh thông tin chat lizçing cao sn sang tham gia vào qua trInh 
chuyn di s cüa thành ph& d.c bit là di ngü can b quán l', 4nhành h 
thng co sâ h tng do thj thông minh thành pM Yen Bái. 

- T chüc các khóa hçc, trao di, Mi dung v chuyên dôi so cho 
doanh nghip, ngui dan, trixâc hêt là nhüng ngui chju trách nhim cüa 
doanh nghip; dào tao  nâng cao kin th(rc và k näng s cho ngi.rii lao dng 
trong các doanh nghip nhm tang nàng sut lao dng và dáp irng duçxc thu 
cu phát trin. 

3. Quan tam dan tir phát trin hi tng k5 thut dáp frng yen cn 
chuyên dôi so 

3.1. Phát tri4n ha tEng so 
- Näm 2025, hoàn thành H tMng quãn l do thj thông minh thành pM 

Yen Bái. PMi hçTp chit chë vOi các s6, ngàth cüa tinh d thijc hin thI dim 
mô hInh do thj thông minh tai  phiing Dng Tam theo Dé an xây dirng do thj 
thông minh tinh Yen Bái giai doan 2019 - 2021, djnh huàng den näm 2025, 
tr do lam tin d d thirc hin a mt si phuang khác trên dja bàn. Nâng cap 
mang LAN, mua sm may tInh, thit bj cong ngh thông tin cho các co quan, 
dan vj dam bào diu kin tiêu chun v ha tang cong ngh thông tin phçic vii 
xây dirng ChInh quyn din tir. 

- PMi hçTp vai các doanh nghip vin thông trên dja bàn phát trin ha 
tang bang thông rng cht lu -ng cao và các ha tang khác phc vi chuyn di 
s; nâng c.p mng di dng 4G, phát trin ha tng mng di dng 5G, phn dâu 
dn näm 2030 phü song di dng 5G tai  15/15 xã, phumg. 

- Trin khai mang truyn s 1iu chuyên dung cp II cüa các co quan 
Dãng, Nhà nuâc theo Quy& djnh sO 27/2020/QD-UBND ngày 30/12/2020 
cüa T.'Jy ban nhân dan tinh phic v1i cho Chucing trInh Chuyn dôi so và mô 
hInh dO thj thông mith. Dn cui nàm 2023, chuyên dOi toàn b mng din 
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rng và h thng thông tin thành ph sang sr ding giao thüc internet th h 
miii IPv6. 

- Giai doan dn 2025, du tu thI dim trin khai, 1.p dltt  h thng wifi 
cong cong tai  tri s6 cci quan hành chInh nhà nithc (B3 phn Phyc vy hành 
chInh cong thành p/ui và xâ, phu'ông), bnh vin, dim cong cong dông 
ngui, dim du ljch, di tIch ljch si trén dja bàn thnh ph d phi1c v1i nhu c.0 
truy cp thông tin qua Internet cho các ccc quan, th chüc, nhà dâu lii, nguM 
dan và du khách... 

- Thirc hin 1p dt camera an ninh trên các tuyn dung, tuyn ph& khu 
we tr9ng dim; phn du dn näm 2025 1p dt camera an ninh trén 75% các 
tuyên duing, ph và 100% các khu virc trçng dim ti các thôn, to dan phô. 

3.2. Phát trin các ãng dung, cosó' dfr lieu, djch vi s6 
- Trin khai h thng djnh danh và xác thirc din tr quc gia, nn tang 
A P A I 7 7 A A trao doi dnh danh va xac thrc diçn tu dam bao thiet thrc, hiçu qua de phçic 

vi,t giao djch din tir gifta ngui dan vâi co quan nhà nuOc và các giao djch 
din tr dan sir khác mOt  each d dàng, don giãn, tin igi. Tham gia xây drng 
co si dft lieu cña thành ph kt ni lien thông viii ccr s6 dü lieu c1ia tinh 
nh&m k& ni, chia sé thông tin, dü lieu d cüng khai thác, sir diing. 

- Khuyn khIch, phi hçip trin khai h thng thanh toán din tr, cho 
phép doanh nghip vin thông cung cp djch v1i thanh toán din tr không 
thông qua tài khoãn ngân hang (Mobile Money) di vói nguii dan die ph 
cap, cung cap khã näng tip cn djch yin  thanh toán din tir mt each rng rãi 
tri t.t cá nguYi dan trén dja bàn thành ph trên co sâ dam bào các yêu câu k5 
thu.t và bào mt theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Sn sang trin khai thI dim nhung 1rng diing djch Yin,  nn tang, giài 
pháp cong ngh mâi d chuyn di s di vâi linh vinrc  cüa diii. sng kinh t - 
xã hi; tiên phông thu nghim các cong ngh và mô hInh mâi phic vi 
chuyên dôi so dc bit là trong nhitng linh virc thit yu nhu giao thông, nOng 
nghip, din, nrnc, do thj, dat dai... 

4. Xây dipig, phát trin chInh quyn s, kinh t s và xã hi so 

4.1. Xây drng, phát trin Chinh quyn din tü hwóng tôi Chi'nh qiyn s 
4.1.1. Ddy mqnh chuyen di s trong hogt dng quán lj diu hành 
- Vn hành và di vào hot dng hiu qua Trung tam giám sat, diu hành 

do thj thông minh thành pM Yen Bái (IOC) tIch hçip dng b vth Trung tam 
diêu hành do thj thông minh cUa tirth. Nâng cp Trang thông tin din ti'r cüa 
thành phO, xây dung chuyên trang thông tin xä, phu&ng cung cp dy dü các 
thông tin v tInh hInh kinh t van hóa, xã hOi,  an ninh, chInh trj. 

- Thirc hin hiu qua vic trin khai gui, nh.n van bàn din tu không 
kern van bàn giy trên H tMng phn mm quán li van ban và diêu hành 
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gitta các cd quan Nba nuóc theo quy djnh cüa Van phông ChInh phü. Phn 
dâu dn nàm 2025, có tr 80% trâ len h sa cong vic tai  cp thành ph và 
60% trâ len h s cong vic cp xã, phithng duçic xi:r 1 trên môi trumg 
mng ('tth ha scr cong vic thu5cphgm vi bI mt nhà naró'c). 

- D.0 lii trang thit bj, nãng cp, hin dti hóa ha tng cong ngh thông 
tin de quan ly tap  trung cac hç thong thong tin, ket no! ca su du lieu dung 
chung cüa toàn thành ph (kIt ndi vái tinh) dáp 1rng yêu cu cüa chInh quyn 
din tfr, chInh quyn s. Tiêp tic du ti.r nâng cp hoãn thin trang thiêt bj h 
thng h9p trirc tuyn, h thng mng LAN, may tInh, may quét, thit bj s 
hóa... dáp 1mg yêu cu chuyn di s trong các ci quan dáng, chInh quyên t1r 
thành ph dn xã, phithng. 

- Tip tiic triM khai có hiu qua 1mg dicing E-Cabinet "phông h9p 
không giy tb", 1mg d1ing h thMg truyM hInh hi nghj "phông hçp trirc 
tuyM" trong quân l, diM hành và triM khai nhim v1i cüa Thành üy, Hi 
dMg nhân dan, Uy ban nhân dan thành ph Yen Bái giai doan 2020 - 2025. 

- Duy trI h thMg thu din tIm cong vi, h thMg phn mm quãn l vn 
bàn và diM hành cong vic, h thng thông tin báo cao, h thMg s hóa bàn 
d các thông tin cu ban ph1ic vii cOng tác lãnh d?.o,  chi  dao;  ph.n mm quãn 
l can b cong chlrc, viên chlrc và các phn mm chuyên ngành trong các c 
quan Dáng, Nhà nixcc. Tip tic thirc hin áp diing H thMg quán l cht 
luqng theo tiêu chu.n TCVN ISO 9001:2015 vào hoat ding cüa T.'ily ban nhân 
dan thành ph. Dng thii, nghiém tue thirc hin Chi thj s 02/CT-TTg ngày 
23/01/2019 cüa Thu tuàng ChInh phü v vic tang cu&ng sIr d1ing chü k so 
chuyên dIng cIa ChInh phI trong hoat dng cIa co quan Nhà nuóc các cp. 

- D.y manh  thi:rc hin djch vçi Cong trirc tuyM mIre d 3, mlrc d 4. 
Phn d.0 diM näm 2025, t l triM khai djch viii cong trirc tuyên mIre d 3 dt 
100%; t' l triM khai djch vi cOng trirc tuyM mIre d 4 dat  It nhât 75%. 
Khn truang thirc hin s hóa kt qua giài quyt thu tiic hành chInh theo quy 
dljnh v di mâi vic thrc hin Cd ch mt clra, mt dma lien thông trong giãi 
quyt thu tic hành chInh theo Quyt djnh s 468/QD-TTg ngày 27/3/202 1 
cIa Thu tucng ChInh phI. 

- Thire hin hiu qua D an triM khai the din tIm cong chIme, viOn chIme 
thành pM Yen Bái va phát triM thanh toán dien  tIm khOng dIng tjM rnt trên 
dja bàn thành pM Yen Bái, giai doan 2020 - 2025, djnh hithng den näm 
2030. Trong nam 2022, 100% can b, cong chlre, viên chlrc thành phO duxqc 
quãn l bang The cong chlic, viên chIme din tIm. Phn dâu den näm 2025, 
100% can b, cong chlrc, viên chlrc tIm thành phô den xa, phung duc quàn 
1 b.ng The cong chIme, viên chImc din tIm. 
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- Chun hóa, din tr boa quy trmnh nghip vi xü l h so trén môi 
tru?mg mng; thirc hin s hóa h so, liru trEt h so cong vic din t'ir cüa các 
co quan Dàng, Nhà nuóc theo quy djnh. T chirc dào tto, bôi duông k5 näng 
ye chuyn di s& phát trin ChInh phü s cho can b, cong chüc, viên chirc 
và ngu1i lao dng trong co quan nhà nuâc. 

4.1.2. Chuyn di scf trong linh vrc quán 1)5 dat dai, mói truàng 
- ThirC hin s hóa co sO dcr 1iu v dt dai (nhw thdng kê, /dm kê dat 

dai, quy hogch, ki hogch th dyng dat, giá dat,) xong trong näm 2021. 
- Trin khai các giài pháp thông minh trong quan trc, giám sat, quân 

1, xir l sir cô môi tnthng, Càc co si gay ô nhiêm môi tnrng, cãnh báo sam 
thiên tai; theo dOi vic thu gom xr l rác thai sinh hoat trong khu vijc ni do. 

4.1.3 Chuyn ddi s trong lTnh vrc quán ljS dan cit 
Thirc hin rniic tiêu kép hoàn thành dr an Ca sâ dtt lieu quc gia ye 

dan cu va di,r an san xuat; cap, quan ly can cuoc cong dan co gan chip diçn lit 
cho nguii dan sinh sng trén dja bàn, theo do mi cong dan së duc cp 01 
ma so djnh danh Ca nhân dê truy xuât thông tin duqc liru giU trong h thông 
Co sâ dtr lieu quc gia v dan cu và giài quyt cáC thu tic hành chInh; xong 
trong näm 2021. 

4.1.4. Chuytn di s trong linh vrc tài chInh, ngân sách, thul; k 
hoach và du tw 

- Khai thác và 5ir diing hiu qua h thng thông tin tIch hqp quàn l 
ngân sách và kho btc (TABMIS); phân mm k toán hành chInh s1r nghip 
MISA; h thông quàn l thuê tp trung (TMS); kê khai thuê din tCr... 

- Trin khai sir diing H thng thông tin quc gia v däng k hçip tác 
(HTX Online Form) trong cong tác cp gi.y chirng nhn dng k kinh doanh 
hçp tác xã, dam bão 100% các hgp tác xã duçc däng k, kê khai thông tin 
trên Cong thông tin QuOc gia ye dang k doanh nghip. 

4.1.5. Chuyn di sd trong linh vcc xáy dirng, quán 1)5 do thj 
- Thirc hin s hóa cac Co sa dü lieu ngành xây d%rng nhu quy hoach 

xây dirng, phát triên do thj và ha tang k thut do thj, nhà a, cong si... Hin 
dai hóa cong tác theo dOi, quãn 1, chäm soc cay xanh; trin khai phn mm 
thirc hin s 1iu kim kê tài san ha tng duang b. 

- Tip tic trin khai üng diing các phn mm chuyên ngành: Ph.n mm 
quán l dir an, phân mêm tInh dir toán cong trInh; phân mêm quyettoan cOng 
trInh; phân mêm nghim thu cong trInh... Thrc hin nghiêm vic to chrc 1ira 
chçn nhà thâu qua mang Internet. 

4.1.6. Chuyn ddi sO' trong linh vrc giáo dyc và dào tgo 
- fMy manh  üng di1ing cong ngh thông tin và khai thác tt phOng h9c 

thông minh trong qua trInh giàng day, phn du näm 2025 có 100% các 
truang h9c trên dja bàn thành phO duc trang bj thit bj day  hçc thông minh. 
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- Tip tic trin khai irng diing các phn mm chuyên nganh: Phn mm 
quãn 1 thông kê giáo dijc và cci si dir 1iu ngành; phn mm ph cp giáo 
diic; tuyên sinh dâu cap; phân mêm quân 1 ca s 4t chat thit bj dy h9c Va 
phân mêm quãn 1 diem VnEdu tr phông Giáo diic và Dào tao  thành phô den 
các ca s giáo diic trixc thuc h thông giáo diic và dào tao  thành phô. 

A A A ' 0 " " - Phan dau den het nam 2021 thijc hien so hoa 100/0 du liçu ho si hçc 
sinh và quán 1 day và h9c trén h thng VnEdu và den 2025, 80% phi.i 
huynh hçc sinh sü di1ng VnEdu Connect, thanh toán hçc phi qua vi din tir. 

- Khuyn khIch phát trin mt s trung tam giáo diic, dào tao  v cong 
ngh, ngoai ng1t irng diing nên tang sO. Tham gia xây dirng nên tang ho trq 
day và h9c ttr xa, üng diing trit dO cong ngh sO trong qua trInh quãn 1, 
giãng day  và hçc tap; so hóa tài 1iu, giáo trInh; chia sO tài nguyen giâng day 
và hçc tp theo Ca hInh thirc trirc tiêp và trirc tuyên. 

- Xñc tiên các hoat dng hçp tác dê phôi hcTp vói các doanh nghip viOn 
thông, các to chüc tin diing và các nhà tài trç xây di.rng 5 trixng tr9ng diem 
ye chat luçing (Trueing Mâm non Bong Sen, Trixông tiêu h9c Nguyen Thai 
H9c, Trung tiêu h9c Kim Dng, Trumg THCS Lê Hông Phong, Tnxông 
THCS Yen Thjnh) thành trixng h9c thông minh. 

4.1.7. Chuyen di s trong lTnh vtc ytl 
- Kt ni và báo dam hoat dng hiu qua h thng thông tin quãn 1 

khám chcra bnh và thanh toán báo hiêm y t qua mng din tü. Day manh 
irng diing cong ngh thông tin trong quân 1 h sa sirc khóe Ca nhân, phân 
dâu den näm 2025, 100% dan so có ho sa quãn 1 sirc khôe din tü. 

- Xây dirng và ti'rng brncc hInh thành h thng chàm soc sue khOe và 
phông bnh dira trOn cong ngh s& Dim vào sir dicing ho sci bnh an din tu, 
hóa dicin din tr, tiên tii không sir d%ing bnh an giây, thanh toán vin phi 
bang phuang thüc không dUng tiên mat. 

4.1.8. chuyn ddi s ltnh vrc Lao d3ng - Thwong binh vàXâ hi 
Tip tic khai thác hiu qua h tMng ph.n mm (mg diing chuyOn 

ngành nhu: Phân mOm quân 1 dôi tung ngithi có công; phân mOm quán 1 
dôi tuçing báo trçi xã hi; phân mm quãn 1 theo dOi trO em... 

4.1.9. chuyn ddislinh vrc tzrpháp 

Khai thác có hiu qua h tMng ph.n mm chuyên ngành nhu phn 
mOm quán 1 h tjch tU phOng Tu pháp thânh ph din các xã, phuông die ho 
trq ng'irài dan trong nghip v11 tu pháp. 

4.1.10. Chuyn ddi St5 trong cong tác diu tra thdng kê 

Trin khai diu tra thu thp thông tin kinh t - xà hi qua h thng dit 
1iu chung cUa tinh, thành phO bng phiêu diOu tra trirc tuyOn sir diing Internet 
(Webform) và phiêu thOu tra din t(r (API) sU dicing trOn thiOt bj di dng. 
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4.1.11. Chuyn ddi s trong ltnh vrc an ninh trt ty 

Xây d%rng và tIch hcip h thng camera an ninh bào dam phü kIn trên 
dja bàn thành phô, truâc mat là trén dja bàn các phu&ng, các nut giao thông, 
các tric du&ng chInh, dja bàn phüc tip v an ninh trt tir phiic vii diêu hành 
giao thông, giü gin an ninh trt tr, phông ngira ti phm, t nn xã hi. 

4.2. Xây drng và phát frkn kinh têsô 

4.2.1. Thzc ddy chuj4n di s tgi các doanh nghip và khó'i nghip, di 
mó'i sang tqo 

- Tip tic cài thin môi trurng du tu, kinh doanh nâng cao chi s câi 
each hành chInh công, chi so näng 1irc ctnh tranh cap huyn tto môi tru6ng 
thun lçii cho các doanh nghip so khài nghip. Day manh  cong tác tuyên 
truyên, phô biên các Nghj quyt s 09/2020/NQ-HDND ngày 14/4/2020 cüa 
HOi doug than dan tinh Quy djnh chInh sách h trq doanh nghip nhO và vira 
trên dja bàn tinh Yen Bái giai doan 2020-2025; Nghj quyêt sO 69/2020/NQ-
HDND ngày 16/12/2020 cüa Hi dng nhân dan tinh ban hành Quy djnh mt 
so chInh sách ho trq phát triên san xuât nông, lam nghip và thüy san tinh 
Yen Bái giai dotn 2021 - 2025; Nghj quyêt so 05/2021/NQ-HDNID ngày 
19/4/202 1 cüa H)i dông nhân dan tinh Yen Bái quy djnh mt sO chInh sách 
iiii dai, ho trçr dâu fir trén dja bàn tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025; Nghj 
quyêt so 06/2021fNQ-HDNI ngày 19/4/2021 cUa Hi dông nhân dan tinh 
ban hành mt sO chInh sách h trçr phát trin kinh té tp the giai doan 2021 - 
2025; Be an h trçi phát triên phong trào thanh niên Yen Bái khâi nghip, giai 
doan 2021 - 2025 ... dé h tr? doanh nghip chuyên dôi sO. 

- Phát trin các ngành ixu tiên có mirc d sn sang cao nhu cong ngh - 
thông tin, din tü - vin thông, tài chInh - ngân hang, thi.rcing mai  din tir, 

A A / I A • A A A • V ' '. 

nong nghiçp so, du lch so, cong. nghicp van hoa so, y te, giao diic va dao 
tao... Phát triên các djch vii trrc tuyn nhu dtt phông khách san,  tour trrc 
tuyén, djchvii dt ch, mua ye may bay, tàu hOa, taxi cong ngh, dào tao  trrc 
tuyên, tix van khám bnh trirc tuyên... 

- Khuyn khIchcác doanh nghip chuyn d,i phrnmg thirc kinh doanh, 
irng dicing nên tang so, quàng bá, giói thiu hang boa trOn các trang thucing 
mai din tCr uy tin. To chüc các chuong trInh phô biên kiên thirc iê cOng ngh 
sO, các mô hInh kinh tê so cho các doanh nghip trên dja bàn. Den näm 2025, 
thüc day phát triên 1-2 doanh nghip cong ngh sO diôn hinh, trng buóc hInh 
thành các doanh nghiêp cOng ngh so trén dja bàn thành phô gop phân thüc 
day chuyên diôi so trong mçi hot dng san xut, kinh doanh và tiêu dung. 

- Tang cung các bin pháp quàn l nhà nuic trong phát trin kinh t 
nói chung, thuong mai  din tir nói riêng. Th?c hin tot các bin pháp dâu 
tranh chông hang già, hang khOng rO nguôn gOc xuât xü trên dja bàn. 
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- Xây dirng co s& di:t 1iu tai  các khu di tIch ljch sü, van hóa, khu du 
ljch sinh thai, nhà nghi, nhà hang, cong viên... (th dyng ma QR Code cho 
phép ngwài cThng quét ma ngay tgi các dja diem dé truy cap thông tin trên 
din thogi thông minh). 

V .2 . 2 2. . 4.2.2. Phat trien dich vy thanh toan trrc tuyen, tung bwoc thay doi thoi 
quen, hành vi ngir&i tiêu dung theo hwáng thanh toán din tz khong c&ng 
tiên rnt 

- Trin khai djch vi,i thanh toán bang hInh thüc thanh toán din ti:r 
- . A . 2 A V khong dung tien mat  fru tien thanh toan tren cac thiet b di dQng, thanh toan 

thilt bi ch4r, nhân the) tai cac bênh viên, truong hoc, các xã, phuing trên dia 
bàn thành phô. Den hét näm 2021, phãn dâu triên khai thrc hin 50% trueing 
hoc trén dia bàn thanh toán h9c phI và It nhât 02 bnh vin thanh toán viên 
phi bang hInh thirc thanh toán din tr. Den näm 2025, triên khai djch v1i 

thanh toán h9c phi, vin phi, tiên din, nuó?c, internet, lTnh lucing không dung 
tiên mt tai  tat ca các bnh vin, truông h9c, xã, phung trên dja bàn; t 1 
ngu?ii dan sir diing các djch vi nay dat  80%. 

- Phi hçp, tao  diu kin thun 1i thuic diy các doanh nghip trên dija 
bàn trin khai cung cp nén tang thanh toán trijc tuyên, di dng không thông 
qua tài khoán ngân hang (Mobile Money). 

4.2.3. (Jig dyng Cong ngh frong nông nghip 

- Trin khai mt s irng diing cOng ngh mâi nhu h thng tui thông 
minh trong san xuât nông nghip. Day manh  phát triOn thucing rnai din tCr 
trong nông nghip; xây dirng cac gian hang, các san phârn nông san tiOu biêu 
nhu min dlao, mt ong, nârn linh chi... trên các san thuong mai  din tr. 

- Trin khai i'rng ding Cong ngh 4.0 trong quàn 1 va san xut nOng 
nghip, kiêm tra, dánh giá, dam bào chat luçng, xuât xur, truy xuât nguôn gOc, 
an toàn thirc phâm và giám sat djch bnh dôi vOi các san phâm OCOP cüa dja 
phuong. Khuyên khich nhà du tu si:r diing tern truy xuât nguôn gOc (tern dan 
len san phdm d có th truy ra dupc ngun gc cña san phdm, tern iruy xuát 
có the chia ma QR code cho phép ngwd'i dung quét ma ngay trên din thogi 
thông minh). 

4.3. Xây dyiig, phát friEn xd h3i sá 

- Thiic day chuyên diôi xã hi sO, tp trung vao chuyên dOi k5 nàng, dào 
tao, tp huân, nâng cao kiên thirc ye cong ngh sO và chuyên dôi sô,hInh 
thành van hóa sO trén tat cá các linh virc cüa di song xã hi. Phát triên và 
khai thác sü diing hiu qua nn tang s trong cOng tác quãn 1 xã hi; tang 
cuông quàng bá bàn sic, van hóa, truyên thng ljch sir, các san phârn dc 
trung cUa tinh, thành phô; xây dirng hlnh ánh con ngui thành phô Yen Bái 
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"van minh, than thin, doàn k&, sang tao,  hi nhp" trên không gian mng, 
gän vfci bâo dam quôc phông, an ninh và trt tr xä hi. 

- Xây drng l trInh ph cp k5 näng s, k näng dam bão an toàn an 
ninh mng dtt trInh d ca bàn cho nguài dan. Truóc mat, 1ira chçn 02 
phu?mg: Dông Tam và Nguyn Thai H9c dê triên khai thir nghim Cong tác 
truyn thong, phô bin k5 näng ca bàn cho ngu1i dan và doanh nghip, bao 
gôm các k nàng cci bàn nhu truy cp và sir diing internet, thu din tir, mua 
ban trirc tuyen, thanh toan diçn tu, dch viii cong trirc tuyen va bao dam an 
toàn thông tin cá nhân (thrc hin trong nàm 2021). Giai ctotn den näm 2025, 
triên khai trên tt cã các xa, phithng trên dja bàn thành phô. 

- Trin khai h thng cong ngh thông tin giao tip trrc tuyn vci 
ngui dan, giüp ngu1i dan tip can,  phàn ánh các sir vic ye trt tr dlô thj vâi 
chInh quyên các cap, xong trong näm 2021. 

- Trin khai các chucmg trInh dào tao,  dào  tao 'ai k näng länh dao, 
quail 15 chuyên di s cho ngithi dung du cac ca quan, to chirc, doanh 
nghip. Dào tao,  dào  tao 'a nâng cao k näng sO cho ngui lao dng tai các 
khu, ciim cong nghip trên dja bàn. 

- Trin khai ap diing mO hInh giáo d%ic tIch hqp khoa hçc - Cong ngh - 
k5' thut - toán h9c và ngh thut, kinh doanh, doanh nghip (giáo dc 
S TEA MIS TEA MIS TEA ME) , dào tao  ting Anh và k5 näng sü diing cong ngh 
thông tin, bào dam an toàn thông tin tai  các cap hçc. Dào tao,  tp huân huOng 
nghip dê hçc sinh có các k5 näng so sn sang cho môi tru&ng so. 

5. Bão dam an toàn, an ninh thông tin m3ng 

- Tang cumg quát trit, tuyên truyn thrc hin nghiêm các quy djnh v 
Lut An ninh mang, bào v bI m.t nhà nrncc. Xây d1rng cüng cô lirc lugng 
dam bào an toàn, an ninh mng, sn sang 1rng cIru, xü 1' khi có sii CO xãy ra. 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn, huâng dn ngui dan nâng cao nhn 
thirc tir bão v khi tham gia hoat  dng trén môi trung so. 

IV. NGUON LIXC TIITYC HhIN 

1. Nguln hyc thirc hin 

- Ngan sách nhà nithe và các ngun kinh phi hqp pháp khac. 

2. Huy dng và sfr thjng kinh phi 

- U'u tién kinh phi tr ngân sách nhà nuâc phiic vii các hoat  dng h trq 
chuyén dôi nhn thuc, phát trin ha tang s6, xây dixng ca sO dü lieu, xây dung 
chInh quyên din tü, phát trin do thj thông minh, cong tác dào tao,  dào  tao 
lai can b ye chuyên ngành cOng ngh thông tin, bao dam an toàn an ninh 
mang do ca quan nhà nuóc chü trI thic hin. 
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- Tang cuô'ng cong tác xã hi hóa ngun 1irc du tu: Khuyn khIch các 
doanh nghip, hqp tác xã trên dja bàn du Ut kinh phi chuyên di so trong 
quán 1, diêu hành, to chirc san xuât, kinh doanh, tiêu thi san phâm; dâu lit 
kinh phi tham gia các dij an chuyn di s lien doanh, lien kt, hçip tác trong 
san xuât, kinh doanh... Huy dng nhân dan dióng gop xây dirng h thông 
camera an ninh trên dja bàn thôn, to dan phô. 

V. TO CII(JC THII'C HIN 

1. Các chi, dáng b tWc  thutc Thành üy, các co quan tham muu, giñp 
vic Thãnh ñy, các phông, ban, co quan, don vj, Mt trn To quôc và các 
doàn th chinh trj - xã hi thành ph quán trit, t chirc thirc hin K hoach 
hành dng nay den can b, dãng viên, cOng chüc, viên chüc, doàn viên, hi 
viên cUa co quan, don vj mInh và nhân dan trên dija bàn; xây drng k hoach 
thc hin dam bào ni dung, yêu c.0 và phü hçip vâi chüc näng, nhim vii, 
d.c diem tInh hmnh cüa dcm vj, dja phixong. 

2. I:Iy ban nhân dan thành ph chü tn, xây dirng k hoch chi tit d th 
chrc thirc hin, tham mini dim ra mi1c tiêu, giài pháp c11 the dira vào kê hoach 
phát triên kinh té - xã hOi  hang nàm và bô trI kinh phi dê triên khai thirc hin. 
Phi hqp v9i các co quan lien quan thung xuyên kim tra, don dc vic thirc 
hin, so kt, tng kt, dljnh kS'  hotc  dOt  xut báo cáo Ban Thuông viii, Thuông 
trirc Thành üy kêt qua thrc hin Ké hotch nay. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy chü trI, phi hcrp vi các co quan lien 
quan hixóng dan các cap üy, tO chi'rc dáng tO chirc hçc tap, quan tniOt, tuyên 
truyen ye day math  img dung khoa hc cong nghç va doi mm, sang tao,  chu 
dng tham gia cuOc  cách mng cOng nghip lan thir lit, thilic day chuyên diOi 
sO, kinh tê sO và xã hOi  sO trong giai do?n tâi die tang cuing thu hut du lit Va 
tao 5%T dông thun cao cüa ca h thng chInh trj và nhân dan.!. 

Noi nhân:  
- ThiRmg tWc  Tinhüy (dê b/c), 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng bO TP, 
- Các chi, dãng b trirc thuc, 
- Các cci quan thammmi, giüp vic Thãnh üy, 
- MTTQ vã các to chi'rc chInh trj - x hi TP, 
- Luu VT/TU. 

T/M THANH UY 
Bi THEf 
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