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I  BAN CHAP HANH DANG BO TINH KHOA XIX 

I. DISC DIEM T!NH HINH 
Giai doan  2011 - 2020, thành phé Yen Bái dã có nhttng buóc phát trin 

mnh me, kinh th tang tnthng khá, khng djnh vai trè, vj th là dja phuong du 
tàu cüa tinh, thu nhQp bInh quân du nguôi näm 2020 dt 75,9 triu dng, tang 
han 4,5 1n so vói näm 2010, g.p 1,8 1.n so vói bInh quân chung cña tinh. Co 
cu kinh t chuyn djch tIch circ theo huâng kinh t dO thj, trong do ngành 
djch vi.i dn du v t trng, tang tü 48,3% näm 2010 iOn 5 1,5% näm 2020; 
ngành cong nghip, xây drng giãm tir 48,1% näm 2010 xung cOn 46% näm 
2020; ngành nông, lam nghip, thüy san phát triên theo hixOng san xu.t hang 
hóa, giâm ti'r 3,5% näm 2010 xu6ng 2,5% näm 2020. Tng mirc ban 10 hang 
hóa và doarth thu djch vi tiOu dung cüa thành ph chim khoâng 66% giá trj 
thrc hin toàn tinh, giá trj san xu.t cOng nghip chim 34,6%, giá trj hang hóa 
xu.t khâu chirn 38%, thu ngân sách chim trOn 18% giá trj thc hin toàn 
tinh; hoàn thành xây dirng nông thôn mâi. Thu hit d.0 tu, phát trin các thành 
phn kinh M co nhiu khi sc, b'tthc du dâ thu hut duçic mt s tp doàn lOn 
vào du tu, s hxqng doanh nghip tang nhanh vi trOn 1.000 doanh nghip, 
chim 43,4% s doanh nghip ciia cà tinh. 

Quy hoach do thj duge coi tr9ng, khOng gian do thj duc rn rng, h 
tang k5 thut do thj dixçic quan tam du tu theo huàng dng b, hin dai,  din 
mao dO thj thay di rö net. Linh v1rc van hóa - xã hi dat  nhiu kt qua quan 
tr9ng; chit lung giáo dic - dào tao, y t, cham soc sue khOe nhân dan ngày 
càng duc nâng iOn; an sinh xã hi duge quan tam thirc hin có hiu qua; giám 
nghOo dat  kt qua k tugng, t 1 h nghOo nàm 2020 giàm cOn 0,89%, vuç't 
1,1% so vii m1ic tiOu nhim k3t 2015 - 2020. Quc phông, an ninh ducic cüng 
C6, giü vüng, trt ttr an toàn xã hi duqe dam bào. T6 chuc b may ca quan 
dáng và các t6 chuc trong h th6ng chInh trj trng btthc dugc sap xp 'ai  theo 
huàng tinh gçn, hiu 1irc, hiu qua; nang 1c lãnh dao, sirc chin du cüa Dáng 
b ducic nâng iOn. COng tác xây dimg chInh quyn, cài cách hành chInh dat 
nhiu k& qua tIch circ. Chit hxng hoat dng cüa M.t trn T6 qu6c va cáo t6 
chüc chInh trj - xã hi duccc nâng cao; kh6i dai  doàn kt toàn dan duçic cüng Co. 
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Tuy nhién, kinh M thành ph tang tru&ng chua thirc sir bn vüng, chira 
thong x1ng vâi yêu câu, tim näng, lçii th& Thu hit du ti.r chua có nhiu dt 
phá l&n; thrnmg mai,  djch vi,i phát trin thiu dàng b, chit 1irçng djch vii chira 
cao; cong nghip, tiêu thu cong nghip quy mô con nhO, süc cnh tranh thp; 
san xuât nông nghip vn chü yu là kinh t h, lien kt san xu.t vOi tiCu thii 
san phâm chua hiu qua. Khu virc kinh t tu nhân thy phát triên th  p'4 so 
hxçmg nhung chua cO nhiu doanh nghip ion mang tInh dn dat. Thii?igân sách 
cOn thiêu bn vfi'ng, tr trng thu ngân sách tt'r san xut, kinh doanh so vOi tng 
thu thp (duOi 5 0%). Quãn l diô thj, quàn l dt dai cOn nhiu hn ch& bt cp, 
chira dat  duçrc mi:lc tiêu dn nãm 2020 xây dçrng thành pM Yen Bái trO thành do 
thj loai II. Mt s vn dê trong iinh v11c van hóa - xã hi chua dirge giài quyt 
tht; cong tác giãm nghèo chua thirc sir Mn vCtng. An ninh trt t1 cOn tim n yu 
t phirc tap. Cong tác xây dirng Dàng và h tMng chinh trj cOn có mt han  cM; 
rnt b phn can bt, diâng viên cOn chua phát huy Mt vai trO tin phong, guo'ng 
mu. Hiu 1irc, hiu qua quàn i nhà nuOc trên mt s lTnh virc cOn chua cao; 
cài cách hành chInh cOn có dim hin ch& bt cp cn phài khtc phic. 

Nhttng han ch& yu kern nêu trén có nhiu nguyen nhân, ben cnh các 
nguyen nhân khách quan, nguyen nhân chñ quan là chü yu nhu: näng l%rc phân tIch, 
dánh giá, d'çr báo tInh hInh chua sat thrc t chua krmg Mt nhftng bin dng, rcii ro 
phát sinh; thu ngân sách cOn phi thuc nhiu vào ngMn thu ti.'x dat; cOng tác qun 1i, 
diu hnh cüa chInh quyn có vic, có thOi dim chua quyt tarn, quyt lit; to chOc 
thirc hin nhim vi 0 rnt s cp üy, chInh quyên, co quan, don vj cOn thiêu chü 
&ng, linh hoat, sang tao,  giái quyt nhung v.n d mOi phát sinh cOn chm, lang 
tang; chat hxçxng can b, nht là 0 cp co' sO chua theo kjp yêu cu phát triOn. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 
1. Quan dim 
- Xây drng và phát trin thành pM Yen Bái dt trong djnh huó'ng phát 

trin tinh Yen Bái giai doan 2021 - 2030, quy hoach  chung thành phô Yen Bái 
và vüng phit cn den närn 2040, tm nhIn 2060; phát trin thành phô trO' thành 
do thj van minh, sinh thai, là mt trong các do thj dng 1irc ci:ia khu vilc các tinh 
Tây Bc có s'Crc h.p dn, có näng lirc canh  tranh cao và irng phó v0i bin dôi khI 
h.u, theo huOng "xanh, hài hôa, ban sac, hc?nh  phzc "; giài quyêt tot mOi quan 
h giüa tang trixOng và bào dam an sinh xã hi, bão v môi truO'ng, nâng cao 
chat luo'ng sng, chi so hanh  phuc cüa ngithi dan. 

- Xây dung và phát trin thành pM trên co sO khai thác ti da tim nàng, 
igi th sn co, gän vOi tang cuOng lien ket phát triên v0i các dja phirong trong 
và ngoài tinh; có co' chê, giài pháp thu ht manh  me càc ngun 1rc du tix tir ben 
ngoài tao  dt phá v phát trin kinh t - xã hi, kt cu ha tng do thj. 

- Nâng cao nãng 1irc lãnh dao  và src chin du cña các cp üy, t chirc 
dãng; hiu lirc, hiu qua cüa các cp chInh quyn; phát huy sire manh  cüa ca h 
tMng chInh trj và toàn xä hi. 
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2. Miic tiêu 
2.1. Mic lieu lông quát 
Xây dimg và phát trin thành pM Yen Bái xüng tm là trung tam dng lc 

phát trin kinh t - xã hi cüa tinh, dn näm 2025 tr thành do thj loai  II và là trung 
tam thuong mai,  djch vii cüa khu virc Tây Bc; dn nàm 2030 CG bàn dat  các tiêu 
chI cüa do thj loai  I, tth thành dO thj dng lixc cüa khu virc Tây Bäc. Trong do, chñ 
trong phát trin manh  các ngành thucmg mai,  djch vçi theo hithng van minh, hin 
dai; cong nghiêp si ding cong ngh cao, than thin vâi môi trtthng; san xuât nông 
nghip sach,  h0u ca theo chui giá trj; phát trin h t.ng k thut do thj dng b, 
hin dai,  gän vi quàn 1 do thj thông minh, bào dam hài hOa, thông nhât giaa phát 
trin không gian, kin trüc do thj và h tMng ha tng kinh t - xã hi; bào tOn, gIn 
giü và phát huy các giá trj vn hóa truyn tMng; xay dyng h thông chInh trj trong 
sach, vUng  manh,  toàn din; bào dam vCng chc quôc phông, an ninh; báo dam 
mOi tm0ng song than thin, an toàn, bàn sac, hnh phñc cho nhân dan. 

2.2. Clii lieu cii lIii 
- Din nám 2025: T' tr9ng dOng gop vào tng san phm (GRDP) cüa tinh 

dat khoáng 30%; t' tr9ng dóng gop vào thu ngân sách cüa tinh dat  ti thiêu 
25%; tc d tang tng giá trj san xut trên dja bàn bInh quân hang nàm dat 
11,1%; tc. d tang näng sut lao dng xa hi bInh quân 8,3%/nàm; thu nhp 
bInh quân du ngui dat  110 triu dng; chi s hanh  phüc cüa ngi.thi dan tang 
bInh quân trên 5%/näm. 

- Dê'n näm 2030: T tr9ng dóng gop vào thng san phm (GRDP) cüa tinh 
dat khoàng 35%; t' trng dóng gop vào thu ngân sách cüa tirjh dat  khoàng 30%; 
tc d tang tng giá trj san xut trên dja bàn blnh quân hang näm dat  11,4%; tôc 
d tang näng sut lao dng xä hi bInh quân 9%/näm; thu nhp bInh quân dâu 
ngui dat  150 triu dng. 

III. NHI1M VTJ, GIAI PHAP 
1. Tp trung xây ding thành pM Yen Bái só'm trO' thành do thj 1oi H, 

do thi. phát triên xanh, hài hôa, bàn sc, hnh phñc, có sfrc hap dan, có 
näng Iirc cnh tranh cao và frng phó vi biên dôi khI hu 

Trin khai thirc hin có hiu qua Quy hoach chung thành pM Yen Bái và 
viing phii cn dn nAm 2040, thm nhIn näm 2060, các quy hoach  chuyên ngành 
có lien quan, gn vôi tang cuàng quán l ch.t chë các dr an du tu phát trin do 
thj theo quy hoach,  kê  hoach,  báo dam tInh liOn kOt, thông nhât, dông b gifta 
các quy hoach, dr an. Kjp thai rà soát, diu chinh, bô sung các quy hoach phân 
khu, quy hoach chi tit xay drng t' l 1/5 00 phii hcip quy hoach chung1, dam 
bào t' 1 phü kin quy hoach  phân khu dat  100%, quy hoch chi tit dáp irng yêu 
cu thu hut du tu và trin khai các dir an dâu tir. Ban hành, triên khai thirc hin 
t& Quy ch quàn 1 quy hoach,  kin trüc do thj. 

- Nhu: quy hoch các khu, cim cong nghip; quy ho?ch các ciim thixcrng mi, djch vi1; quy hoch phãn khu các 
phithng; quy ho?ch cãc khu dO thj mOi, khu trung tam chInh tr, hành chInh thành phô... 
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Chi tr9ng phát trin không gian, kin trüc cành quan và kin triic do thi 
trên Co si các viing chüc nãng, các tritc không gian chInh theo d an quy hoich 
chung thãnh ph Yen Bái; ti'xng buic ma rng không gian do thj thành ph ra 
vüng phii can, truóc mt tp trung phát trin do thj d9c hai ben sOng Hng Va m& 
rng không gian do thj v phIa hü'u ngn song Hng; hmnh thành các khu do thj 
mai tai  xã Giói Phiên, ph'txiing Hcip Minh, do thj m&i kiu mu tai  xã Vn Phü 
theo hithng do thj, xanh, do thj sinh thai, mang bàn sc do th min nüi; phát triên 
triic cánh quan sOng Hng, huó'ng tài trâ thành khOng gian trung tam cüa thành 
ph; th'çrc hin theo 1 trInh vic d.0 tu xây drng, di dai trung tam chInh trj, hành 
chinh thành ph Yen Bái sang khu virc xã Giâi Phiên. 

Huy dung, sCr diing có hiu qua cáo ngun lirc d.0 tt.r phát trin ha tang do 
thj theo huóng dng b, hin dai  trên co sa 1y ch.t 1u'ng do thj lam tr9ng tam, 
phn du xây dimg thành ph Yen Bái tri thành do thj loai II vào nàm 2022, 
dn näm 2030 co bàn dat  cáo tiêu chI do thj loai I. U'u tiên ngun lrc d du tu, 
xây dirng, hoàn thin kt c.0 ha tang kinh t - xã hi, cáo cOng trInh thit yu; 
dy nhanh tin d du tu cáo cong trInh, dr an tr9ng dima, dng thi lira chçn 
mt s cong trInh quan tr9ng, Co sue kt ni, lan tOa, tao  sr dt phá lan dê tp 
trung dâu tu-. Cüng c và hoàn thin kt cu h tang din, vin thông; nâng cp 
cong sut nhà may nithc Yen BInh, kt hp nghiên cru du hi xây dimg mói 
mt s nhà may nuó'c tai  khu cOng nghip phIa Nam, khu cOng nghip Minh 
Quân... d ma rng phm vi c.p nuac sach;  tip tiic dAu hi nâng cap, nâng cao 
näng hrc thu gorn, xir 1 nuâc thai, rae thai, h th6ng kè chng sat  1& và thoát lü 
cáo sui, nâng cp, kiên c hóa h thng các cong trInh thoát nuac; ma rung 
nghTa trang Dá Bia, xây mâi nghTa trang Minh Bào; du tu nâng cp Brih vin 
da khoa tinh tra thành trung tam y t cht lung cao ctia khu virc Tây B.c; hoàn 
thin ha tng van hóa, th thao, vui cho'i, giài trI, giáo diic, dào tao,  dáp 1rng yêu 
c.0 phát trin do thj và nhu cu ci:ia nhân dan. 

Tip tic trin khai thijc hin có hiu qua D an xây dirng mO hlnh do thj 
thông minh tinh Yen Bái giai doan  2019 - 2021, dlnh  hithng dn närn 2025. Ch 
tr9ng phát trMn ha t.ng cOng ngh thông tin, vin thông gn vói day nhanh chuyên 
di s hen cáo linh VIiC nhu: y t, giáo dye, du ljch, dt dai, mOi tru&ng, d oil, tài 
chInh, quàn 1 do thj, quân l diu hành cña chInh quyên... tIch circ trin khai phô 
bin irng diing cáo tin Ich thông minh cho nguai dan, 1y ngithi dan lam trung tam 
trong qua trInh thrc hin, huthig tai xây dirng do thi thành ph6 Yen Bái thOng 
minh, thñ dng tham gia mng luai do thj thông minh khu vi1c phIa Bc. 

Dtr an Mu tu xay dirng &rOng n6i Quc 10 37 vâi thrmg cao tc N0i  Bài - Lao Cai, tinh Yen Bái (clixoiig rl6i 3 Mu 
cu); Dr an e chong ngp song Hông khu virc x Giâi Phiên, thành phô Yen Bai; Dr an dirmg nôi QuOc 1 32C 
vói Qu6c 10 37 và thr&ng Yen Ninh, thành phô Yen Bái; Diy an phat trién tong hcp các do thj dng lrc - Tiu dii an 
thành ph Yen Bái; Dr an di.rng Nguyen Tat Thành - Au Ca; Dir an câu Giâi Phien... 

Câng Van Phü, cu mài phfa Nam x V PhU, dtrông tránh thanh ph Yen Bái, Cong vien van hOa min Tây Bc, 
bn xe liOn tinh phIa Nam dt tiOu chuOn loai I ti nOt giao IC 12... 
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Nâng cao cht hxqng quy hoch, k hoach sir d%Tng dt, quàn 1, sü diing 
hcTp 1, tiêt kim, có hiu qua tài nguyen dat. Trin khai dng b các giãi pháp 
quàn 1 và bào v môi truing, chü tr9ng phông ngra ô nhim môi trueing dat, 
nixcc, không khI, ting n; dam bào cht luqng không khI & các khu dan cu, khu 
do thj; ngän ngira, xü 1 ô nhim môi tru&ng di v&i các dir an san xuât, nhât là 
tai khu, c11m cong nghip và các diem khai thác cat, sOi d9c song Hông; thirc 
hin di d&i các co' sâ san xuât xen kçp trong khu dan cu den dja diem hçip l; 
thu h(tt ngun lc dâu tu các cong ngh x1r l, tái ch, tái sir diing chat thai, timg 
bu&c hoàn thin phân loai rae thai tai  ngun. Bâo v và phát triên h thông cong 
viOn, cay xanh do thi, ngun nu&c mitt tai các h, sOng, suôi, dam... trên dja bàn 
thành phô. Nãng cao nãng lirc dir báo, cành báo, i'rng phó vâi biên dôi khIhu, 
chü dng phông, chông và giàm thiOu tác dng cüa thiOn tai; dâu tu, nâng cap h 
thng tiOu, thoát nu&c, giài quyt tInh trng ngp ing ciic b tai  các phu'?mg 
Hng Hà Nguyn Thai Hoe, Yen Ninh trong müa mua lü. 

2. Tp trung phát trin kinh t nhanh, bn vfrng, nãng cao thu nhp, 
chat hrçrng dài sng cüa nhân dan 

Th%rc hin co' cu 'aj  kinh t thành ph trên Ca s& phát huy ti da tiêm 
näng, lçii th; phát trin mô hInh kinh t xanh, tang tru&ng ben vüng; chuyên 
djeh Co' câu kinh th theo huóiig kinh tO do thj, lay cong nghip, thuong mai,  djch 
viL lam trQng tam; chü tr9ng nâng cao näng sut lao dng, üng dung tiOn b 
khoa h9c cong ngh, dôi m&i sang tao,  nâng cao chit luqng nguôn nhân 11rc. 

u tiên phát trin cáe ngành thucing mai, djch v11 theo huóiig van minh, 
chuyOn nghip, tang tru&ng nhanh, tr& thành ngành kinh tO müi nh9n, là trung 
tam giao thuong cüa tinh và là du mi giao thuo'ng, phân phôi hang hóa cap 
ving. Dy manh  thu hñt, m& rng h thOng trung tm thuong mai,  siêu thj, chuôi 
cira hang tiên lai... theo trçic dithng Au Ca, các khu do thj m&i thuc xä Giâi 
PhiOn, phu&ng Hç'p Minh, liOn kOt v&i nñt giao IC12, IC13 du&ng cao tôc Ni 
Bài - Lao Cai. Chuyn di mô hInh quàn l Ch YOn Bái, nâng cap, hoàn thin 
h th6ng ch? trên dja bàn dat  tiêu chuân chq hang 1, hang 2. Xây dçmg h thông 
co' s& luu trñ, nhà hang, khách san,  kt hçTp không gian nghi duO'ng sinh thai phiic 
vt nhu cu cüa du khách, tp trung khu vrc hal bOn bô song Hng và khu virc do 
thj mó'i xà GiOi PhiOn. Cái thin, nâng cao chat lucmg các djch vi nhu: Y tO, giáo 
die, dâo tao,  hành chInh cOng, bào him, xây dirng, kinh doanh bat dng san, buu 
chInh, vn tài, tài chlnh, ngân hang, kim toán... dáp üng thu câu cüa nguô'i dan 
và doanh nghip; u'u tiOn phát triOn manh  the djch vi có ham luç'ng khoa hc 
cong ngh cao nhu: cong ngh thông tin, vin thOng, djch vi sO, thuong mai  din 
t&, djch vij si,r nghip cOng, logistics, các djch vi trrc tuyên... Khuyên khIch phát 
trin sn phm du ljch có 19'i th; th'çcc hin tu bO, ton tao  các di tIch ljch sir, h 
thng den, chiia có giá trj van hóa ljch sir d phát trin các s5n phm du ljch van 
boa, tam linh, ljch sü Co sc h.p din; thng cuO'ng các hoat dng liOn kêt phát triên 
du ljch gii3a thành phô v&i các dja phuong trong và ngoài tinh, hInh thãnh các 
tuyn du ljch d khai thác các tiêm näng du ljch cüa vñng Tây Bc. 
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Tp trung phát trin san xut Cong nghip theo hrnng bn vftng, hiu qua, 
than thin vói mOi tmông, tr& thành dng 1irc thng trmTing cüa nn kinh t& Ca cu 
iai ngành cOng nghip theo hix&ng uu tiên hra chçn các ngành cOng nghip cOng 
ngh cao, than thin vài môi trung, sir diing tit kim näng luçing, nguyen vt 
1iu, giãi quyt vic lam cho nhiu lao dng dja phuo'ng; giám ti tr9ng các ngành 
gia cOng, sa ché và khai thác tài nguyen; chü tr9ng cài tin cong ngh, tái sir 
ding, tái ch cht thai trong san xut, giàm thiu phát thai ra môi tnthng; phát 
tri&i mt s san phm cOng nghip có lçii th nhu: san xut và xut khu các san 
ph.m tü g rfrng trng, g van san, van ghép thanh, viên nén näng luçmg; san 
xuât vat lieu xây dirng cao cp... Nâng cao tInh hp dn trong thu hut du fir cüa 
các khu, c1im cOng nghip; du tu hoàn chinh ha tng khu cong nghip phfa Nam, 
khu cong nghip Au Lâu, ciim cOng nghip Au Lâu, thçre hin di di theo l trInh 
ci1m cong nghip Dm Hng ra khói khu virc trung tam thành ph; nghiên cru b 
sung quy hoach  và thành l.p mt s khu, cim cOng nghip khu virc x Au Lâu, 
Giói Phiên d9c theo du&ng cao t& Ni Bài - Lao Cai. 

Phát trin mô hInh nông nghip do thj theo hu&ng nông nghip cOng ngh 
cao, cOng ngh sinh h9c, nâng cao giá trj gia tang. Xây dirng các chui lien kt, 
chui cung 1mg trong nông nghip; phát trin và m& rng quy mô các vüng san 
xut: rau an toàn (o' Au Lâu, Tuy Lc, Van Phü), hoa, cay cánh (i Minh Bão, Tuy 
Lc), cay an qua có mlii (& Van Phü, Minh Bào), cay dirge lieu (& Minh Bào, Au 
Lâu), chän nuOi gia she, gia ctm (i Au Lâu, Minh Bào, Tuy Lc)... Xây dmg 
chcc du mi ban buôn nOng san trên dja bàn xã Gii Phiên (chg Ben Do). TIu tiên 
ngun lirc xây dçmg nông thOn mâi nâng cao, nOng thOn mâi kiêu mu, phân dâu 
dn näm 2025, thành ph hoàn thành xây dirng nOng thOn mài kiu mu. 

Dy manh  cài thin mOi tru&ng d.0 fir, kinh doanh, tao  diu kin thun Igi 
thu hut d.0 fir, phát trin manh  các thành phn kinh t& TIch circ khuyên khIch, 
h trg kh&i nghip và phát trin doanh nghip, chuyn di h kinh doanh Ca the, 
hop tác xã thành doanh nghip; phát trin manh  kinh t tp th theo mO hInh 
hop tác xã kiu mâi; tao  diu kin cho các t chc, cá nhân thuê dat, däng k)" 
kinh doanh d kh&i nghip, dim thành ph Yen Bái tr& thành trung tam kh&i 
nghip và phát trin doanh nghip cüa tinh. Tang eumg hop tác, lien kt phát 
trin kinh t - xã hi vâi các dja phuxmg trong và ngoài tinh trong xây dirng, kt 
ni ha tng, thu hut du fir, bào v môi trucing. 

Quân l chat chê, hiu qua các hoat  dng tài chInh, tin diing, tang cithng huy 
dung các ngun lrc cho phát trin kinh t - xã hi. Trin khai dOng b các giãi 
pháp tang thu ngân sách, ph.n d,u thu ngân sách nhà nuóc trén dia bàn dn näm 
2025 dat  ttr 1.700 t' dng tth len; tip tc ca cu chi ngn sách theo huâng tang 
manh t' trçng chi d.0 fir phát trién, giàm t' tr9ng chi thu&ng xuyén, tang dir phOng 
ngàn sách. Quãn l chat chë du tur công, dy nhanh tin d thuc hiên, giâi ngân 
vn du tir cong các cong trInh, dir an, tht là các dir an tr9ng dim. Ap diing 



7 

phucmg thi'rc khoán chi hành chInh, duthu, dt hang djch vii si nghip cong có 
si'r diing ngân sách nhà nuâc, gn vri tir chü tãi chInh, tinh giãn biên ch; dy 
manh xA hi hóa các linh virc sr nghip d giám. ngun chi t1r ngân sách nhà nuót. 
Thu hi1t cáo ngân hang, cong ty tài chInh, báo him, cOng ty ch(rng khoán thành 
lap, phát trin them các chi nhnh tai  tinh. 

3. Phát trin van hóa - xä hi hài hôa, toàn din, bão dam cuc song 
hnh phñc cho nhân dan 

Thirc hin hiu qua vic diii mâi can bàn, toàn din giáo diic và dào tao, 
dim thành phô Yen Bái tr& thành trung tam giáo dic và dào tao  cht krng cao 
cüa tinh, là mt trong cáo trung tam dào tao  ngun nhãn 1%rc cht luqng cao cüa 
khu vuc Tây Bc. Du tu xay dirng, cài tao,  nâng cp cáo cci s& giáo dçic, dào 
tao, nâng cao chat luçng cáo truông chun quc gia, xây dirng cáo trithng h9c 
oht luçmg cao, tru&ng trçng dim; khuyn khIch, huy dng ngun 1iro toàn xã 
hi tham gia phát trin giáo dçic, phát trin cáo truông tu thçic, trung tam dào tao 
ngoi ngt ch.t lucrng cao... Xây drng di ngü giáo viên dam bào v cci o.u, oht 
luçrng và chun hóa v trinh d. 

U'u tiên thu hiit, dào tao  phát trin ngun nhân 1ic cht lung cao, nht là 
di ngü can b quán l, can b khoa h90 k th't4t, nhân lirc quân trj doanh 
nghip. Tang oixôiig hcip tác vi doanh nghip d dào tao  lao dng gn vài nhu 
c.0 vic lam, yeu c.0 trInh d cOng ngh, ngành ngh san xut..., tao  diu kiin d 
ngithi lao dng có vic lam và thu nhp n djnh, nâng cao diu kin sng; dn 
näm 2030, t' 1 lao dng qua dào tao dat 89%, t l lao dng qua dào tao  có vn 
bng, chCrng chi dat  80%. 

Chäm lo phát trin van hóa - xä hi, báo tn, tOn tao  và phát huy giá trj các 
di tIch ljch sir - van hoá; th chirc t& cáo 1 hi truyn thng, các hoat dng van 
hoá cong dng g.n viii phát trin djch vi,i du ljch, nht là du ljch sinh thai, du ljch 
vn hóa tam linh. Hoàn thành, khai thác, sir dimg có hiu qua cáo cOng trinh van 
hóa tr9ng dim mang tInh biu trung nhir: di tIch Bn phà Au Lâu, Khu di tIch 
ljch s11 quc gia L dài san 4n dng thành ph Yen Bái, cOng viên DOng Tam, 
cOng viên Yen Hôa... Nâng cao cht lirçmg phong trào "Toàn dan doàn ké't xây 
dyng dô'i song van hóa ", tao mOi trung van hóa lanh manh,  xây drng net dep 
trong van hóa i'mg xr cüa ngixôi dn thành ph "than thin, nhân ái, doàn két, 
sang tio, h3i nhp". 

Da dng hóa, nâng oao ch.t luçing doh vii y t huOng tâi sr hài lông cüa 
ngu?ii bnh; khuyn khIch thu hut cáo doanh nghip, nhà d.0 tu xây dirng cáo 
bnh vin tu, bnh vin chuyên khoa cht luçing oao, phông khám da khoa; tang 
ou&ng hop tao, chuyn giao k thuât, cong ngh tü oáo bnh vin tuyn Trung 
ucing, dua Bnh vin Da khoa tinh Yen Bái tth thành trung tam khám ohfta bnh 
ch.t lucmg cao khu vrc Tay Bc; nâng op trang thit bj cüa Trung tam y M thãnh 
ph dat  tiêu chu.n hang II; xây dirng các tram y. t xâ, phuing hoat  dng theo 
nguyen l y h9c gia dInh, duy trI 100% xã, phung dat  tiêu chI quc gia v y t. 
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Thc hin có hiu qua các giài pháp giám nghèo bn vUng, tip titc huy 
dng sr vào cuc m?nh  me càa ca h thng chInh trj và toàn xâ hi quan tam, 
giüp d ngi.thi nghèo, khuyn khIch hO nghèo yuan len thoát nghèo, lam giàu 
chInh dáng. Thçrc hin t& các chInh sách an sinh xã hOi,  phn d.0 dn näm 2022 
thành ph không con hO gia dInh ngithi có công, nguOi nghèo khó khän v nhà &. 

4. Giü vfrng quôc phông, an ninh gn phát trin kinh t - xã hOi 

Tang cu&ng tirn 1%rc quc phOng, an ninh, xây dirng khu vrc phOng thu 
thành pM vting chc; chü dng nm chic và xir l t& các vit vic v an ninh trt 
tir, không d bj dng, bt ng?. Phát huy süc mnh tng hop eña ca h tMng chInh 
trj và nguii dan trong cong tác du tranh, phOng cMng tOi  phm, nht là tOi  phm 
v môi trithng, tOi  phm sir diing cong ngh cao, tOi  phm  hoat  dng theo kiu xä 
hOi den; kim ch& giàm thiu tai nn giao thông, bào dam cuOc  sng bInh yen 
cho nhân dan, xây dirng thành pM thirc sir tr& thành noi an toàn, dáng sang. 

5. Xây dirng Bang và h thng chInh tn trong sch, vfrng minh; nâng 
cao hiu hrc, hiu qua hot dng cüa các cp chInh quyên, xây dimg chInh 
quyên din tfr 

Tp trung thirc hiOn  t& nhim v,i xây dmg, chinh dn Dàng, nâng cao 
nãng hrc lãnh dao,  si'rc chin du cüa toàn Dáng bO,  nht là t chirc ca s& dáng và 
dôi ngü dáng viên; chain lo phát trin t chuc ca sö dàng, dáng viên trong khu 
v1rc kinh t ti nhân. Nâng cao hiu Ic, hiu qua quân l nba nithc cüa các c.p 
chInh quyn, cht luqng hott dng c1ia Mt trn T quc và các t chüc chInh frj 
- xã hOi,  phát huy dan chü, tang curng kMi dai  doàn kt ton dan d thrc hin 
th.ng igi nhim vi1 phát trin do thj thành pM Yen Bái. Tip tic thc hin vic 
sp xp t chirc bO may, tinh giân biên ch& nâng cao hiu qua hot dng cüa các 
ca quan trong h tMng chInh trj. Dy mnh cài each hành chmnh, ch dO cong via, 
lirng buó'c xây dirng chInh quyn din tCr, khng djnh vai trO tiên phong c11a thành 
pM trong xây dimg mô hlnh do thj thông minh, câi each thu tic hành chInh, dng 
hành và phiic vii ngui dan, doanh nghip. 

Nghiên cüu, üy quyn cho Uy ban nhân dan thành pM Yen Bái duc 
quyt djnh mOt  s  nOi  dung quan l nhà nu&c thuOc thm quyn cüa Uy ban 
nhân dan tinh dam bào phü hcTp vói các quy djnh cüa pháp lut, diu kin thirc 
tin và näng hrc thixc thi cña Uy ban nhân dan thành pM. 

Tang cumg dào tao, Mi duäng, nâng cao trInh dO,  xây dgng dOi  ngü can 
bO, cong chüc, viên chrc có s krcing, ca cu hçip 15' theo vj trI vic lam, có 
phm cht chmnh trj, do dirc, trInh dO,  nàng içrc chuyên mon nghip vçi, tinh 
than trách nhim cao dáp ung yêu cu trong giai doin mri. 
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IV. TO CH11C THIJ'C HIN 

1. Dáng doàn Hôi dng nhân dan tinh nghiên cüu ban hànli các nghj 
quy&, d an, dir an trin khai thçrc hin Nghj quyt. 

2. Ban can sr dàng Uy ban nhân dan tinh chi dto ci th hóa Nghj quyt; 
xay dirng, ban hành chuang trinh, k hoch thirc hin Nghj quy&; xây dirng, 
trInh Hi dng nhân dan tinh ban hành các nghj quyt, d an, dir an; chi do các 
sâ, ban, ngành lien quan theo chüc näng, nhim vit pMi hcip chat ch vâi thành 
ph Yen Bái trong qua trInh thc hin Nghj quyt. 

3. Thành üy Yen Bái lânh dao  t chüc h9c tsp, quán trit Nghj quyêt den 
toàn th can bt, dâng viên và nhân dan trén dja bàn; xây dimg chixcmg trInh 
hành dng cüa Thành iiy và chi dao  các c.p, ngành tlVc thuc xây drng kê 
hoach cii th trin khai thrc hin có hiu qua Nghj quyt; phân cong rö trách 
nhim tirng ca quan, dan vj, cá nhân, xác dinh 1 trinh thc hin và thai gian 
hoàn thành; phi hçip vói các sO', ban, ngânh só'm xây dmg, d xut các k 
hoach,d an, d'r an c%i th và t chüc thrc hin Nghj quyét. 

4. Các cci quan chuyên trách tham muu, gi(ip vic Tinh üy can cü chrc 
nng, nhim vli duc giao, tham muu cho Ban Chp hành Dâng b tinh, Ban 
ThuO'ng V,i Tinhüy lanh dao,  chi  diao trong qua trinh trin khai và thu'O'ng xuyên 
theo dOi, dOn d&, giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

5. Các huyn üy, thj ñy, dáng üy trirc thuc Tinhüy phi hçip vO'i Thành üy 
Yen Bái t chirc trin khai thrc hin Nghj quyt nay. Các dja phucmg tIch circ xây 
d%rng và cüng c mi quan h lien kt, hçip tác vó'i thành ph Yen Bái, tao  không 
gian kinh th thng nMt d h trçi, chia sO cling phát trin. 

6. Mt trn T quc và các doàn th chInh trl xã hi tinh phi hqp thirc 
hin t& cOng tác tuyên truyn, 4n dng doàn viên, hi viên và các tang l&p 
nhân dan, tao  sir thng nht tu ttxO'ng và hãnh dng trong Dáng, sir dng thun 
trong xã hi nhm phn du thirc hin thng lçi miic tiêu, nhim vi,i ma Nghj 
quyt dã d ra. 

Nghj quyt nay dugc ph bin dn chi b. 

Nai nhân:  
- BO ChInh trj, Ban BI thu Trung rnlng (b/c), 
- Van phông Trung uxng Bang (b/c), 
- Các dãng doàn, ban can sir dàng, 
- Các ca quan thammuu giüp vic Tthhuiy, 
- Các ban, si, ngành, MTTQ va cac doãn 
th chmnh trj - xã hi tinh, 

- Các huyn, thj, thãnhüy, dãng üy tnrc thuOc, 
- Các dông c±I Tinh uiy viên, 
- Luu Van phông Tinh üy. 

Do EDÜ'c Duy 
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