
DANG BO TINH YEN BA! BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH UY YEN BA! 

S  45-  CTr/TU TP. Yen Bái, ngàyI tháng 4nam 2023 

CHU'NG TRINH HANH BONG 
Thiyc hin Nghj quy& Dihi di biu toàn quc ln thfr Xffl cüa Bang, 

Ngh quyet Bi h9i Bang bQ tinh Yen Bai lan thtr XIX, Ngh quyet Bi h9i 
Bang b thành ph ln thfr XX, gn voi thirc hin Kt lun s 21-KL,TW 

ngay 25/10/2021, Ngh quyet so 21-NQ/TW, ngay 16/6/2022 
cüa Ban Chp hành Trung irong Bang khóa Xliii 

(Bàn c<p  nhát bá sung) 

I. MuC  BICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

A I A I A A A A 

- Nham thong nhat chi dao  quan triçt va to chuc trien khai thrc hiçn hiçu 
qua Nghj quy& Dti hi XIII cüa Dãng, Nghj quyt Dai  hi Dâng b tinh ln 
thir XIX, Nghj quy& Dai  hi Dãng b thành ph ln thir XX d sóm di.ra Nghj 
quyt vào cuc sng; dng thai, tip thu, b sung nhüng ni dung theo Kt 
1un s 21-KL/TW ngày25/10/2021 cüa Ban Chp hành Trung uongDãng 
khoa XIII ye day manh  xay drng, chinh don Dang va hç thong chinh tr; kien 
quyt ngän chtn, dy lüi, xCr l can bO,  dâng viên suy thoái v ti.r tithng chInh 
trj, dao  due li sng, biu hin "tir din bin", "tr chuyn hóa"; Nghj quyt s 
21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 cüa Ban Ch.p hành Trung uong Dáng khóa XIII 
v tang ci.rng cüng c& xay dirng t6 chüc co sâ dáng và nâng cao chat lixvng 
di ngü dàng vien trong giai don mOi bão dam phü hqp vâi diu kin thirc 
tin cüa thành ph; là khung djrih hithng mt s nhim vii, giái pháp trçng tam 
cho các don vj, dja phuong to chirc thrc hin trong thai gian tói. 

- Tao sir dông thun, thông nhât, quyêt tam cao, thi dua sôi nôi, rng khäp 
trong Dàng b, chInh quyên, can b, dâng viên và nhân dan thành phô nhäm 
thrc hin thing lçii Nghj quyt Dai  hi Dãng các cp; Kt 1un s 21-KL/TW, 
ngày 25/10/2021 cUa Ban Chp hành Trung uong Dang khóa XIII v day manh 
xây drng, chinh dn Dãng va h thng chInh trj; kiên quyt ngän chn, dy 
lüi, xü 1 can bt, dãng viên suy thoái ye tu tu6ng chInh trj, dao  due lôi song, 

.... ,, " A r A A bieu hiçn tir dien bien , tir chuyen hoa ; Ngh quyet so 21-NQ/TW, ngay 
16/6/2022 cUa Ban Chp hành Trung uo'ng Dãng khóa XIII ye tang cithng 
cung co, xay drng to chuc CO SO dang va nang cao chat luqng dçn ngu dang 
viên trong giai doan mâi. 
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A A 2. Yeu cau 

- Vic to chüc thirc hin Chuong trInh hành dtng thirc hin Nghj quyét 
fl I . A A A 

Dai h9l XIII cua Dang; Ket luan  so 21-KL/TW ngay 25/10/2021, Ngh quyet 
I , I so 21-NQ/TW, ngay 16/6/2022 cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa 

XIII là nhim vii chInh trj hang du cUa cac cp Uy, t chlrc dãng, co quan, 
don vl, tap the, ca nhan; phai duçic trien khai dong b9 Ui thanh pho den co so; 
chli tr9ng cong tác tuyên truyên, pho biên sâurng den cánb, dàng viên và 
Nhân dan. Bào dam lien thông, thông nhât, dông b vth triên khai thirc hin 

• A A A I A A A 

Ngh quyet Dai  h9i Dang b9 thanh pho Yen Bai lan thu XX, Ngh quyet Dai 
hi Dãng b tinh 1n thlr XIX, nhim kS'  2020-2025. 

- Qua trmnh t chlrc thirc hin phãi gn vái quán trit thrc hin nghiêm tüc 
các chü triiong, nghj quy&, chi thj cüa Dãng, barn sat si,r lãnh dao,  chi  dao  cüa 
Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh. Thung xuyên kiêrn tra, diôn doe, giám sat; bô 
sung, cp nht nh[ng chU tnlong, nhim vii mâi dê dáp 1mg vâi yêu câu, dôi 
höi 

A

thirc tin. D cao tinh than chü dng, sang tao, 
A

mâi, gn trách 
nhiem cua tap  the va ngl.roi dung dau de dam bao th%rc hiçn ehuong trrnh dat 
chit hrçing, hiu qua cao nht. 

II. MI1C TIEU TONG QUAT vA CAC CH TIEU CHU YEU 

1. Miic tiêu tng quát 
Xây dirng Bang và h thng chInh trj trong sach,  vttng rnnh; không ng1mg 

dôi mài, sang tao,  phát huy tOi da cac tiêm näng, lçii the dé day manh  thu hut dâu 
tu phat trin kinh t nhanh, bnvüng; t.p trung ma rng không gian do thj, phát 
triên két câu h tang dông b gän vói xây drng do thj thông minh và bão v môi 
truông; chli tr9ng nâng cao ch.t lucng yt& giáo dc, van hóa, th thao, thrc hin 
tot cac chrnh sach an sinh xa hQi, gan vcn xay dirng con nguoi thanh pho Yen Bai 
"Van minh, than thién, doan ket, sang tgo, hç31 nhp"; bào dam vCtng chc quc 
phông - an ninh, phn du xây dirng thãnh phé Yen Bái s&m trâ thãnh dO thj loai 

I• I I I A I A I A 

II Xanh, hai hoa, ban sac va hqnh phuc , xung tam la dau tau, dçng lrc thuc 
r A • - A. I I day phat trien kinh te - xa hçi cua trnh. 

2. Các chi tiêu chü yu 
2.1. Mic tiêu dn nâm 2025 

• I - A , 

(1) Tong gia tr san xuat tren da ban (gia so sanh 2010) dat  23.300 ty 
dng. Co cu kinh t: Thuong mai  - djch vi 52%; Cong nghip - xây drng 
46%, Nông - Lam nghip - ThUy san 2%. 

(2) Tng mIre ban lé hang hóa và doanh thu djch vti tiêu dung nàm 2025 
dt22.000tdOng. 

(3) Giá trj san xuât Cong nghip trên dja bàn näm 2025 dat  8.000 t' dông. 

(4,) Giá trj san xut nOng, lam nghip, thUy san närn 2025 dat  700 t dng. 
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(5) Tong von dâu tu phát triên trén dja bàn giai doan 2021-2025 dat 
35.000 t) dông. 

(6) Thành 1p mâi 600 doanh nghip; 25 hçp tác xa. 

"7,) Tc dO tang näng sut lao dng xã hOi  bInh quân 8,3%/näm. 
(8) Thu ngân sách Nhà nuâc trén dja bàn nãm 2025 dat  1.700 t' dng. 
"9) Thu nhp brnh quan dau ngurn den nam 2025 dat  110 triçu dong. 

A A A P 7 • A A (10) Xay drng thanh pho Yen Bai trci thanh do th loai  II; xay drng xa 
-, - - . , , A Gioi Phien, xa Van Phu, xa Tan Thnh tro thanh phiicng. Den nam 2025: Ty 

1 do thj hóa dat  80,4% và dat  trên 50 tiêu chI do thj loai I. 
A A A A A ' 2 ('11) Dat cay xanh cong cQng khu vrc nçi thanh dat  Kr 8m /nguol trlen. 

(12,) So phi.rng dat  chuân van minh do thj 07 phithng. T l tuyên phô 
- A P A A A A P

o
' A van minh do th tinh tren tong so triic pho chinh dat  tu 60/0 trcx len. Ty lç 

dung khu nhà a, ngO xóm duçic chiu sang dat  tir 90% trâ len. 
A A 7 P A A 

(13) Den nam 2025 hoan thanh Hç thong quan ly do th thong mrnh thanh 
ph Yen Bái. Trin khai 100% djch vi hành chInh Cong trrc tuyn murc dO 3, 
trong do có It nht 75% dat  müc dO 4. 

(14,) Tui thQ trung bInh cua ngi.ri dan dn näm 2025 dat  74,5 tui; S 
nam song khoe dat  to! thieu 69 nam. 

(15,) Chi s hanh  phüc cüa ngui dan tang 30% so vOi näm 2020. 
(16,) So tnrOng mârn non, phô thông cOng 1p dat  chuân quôc gia 100%. 

So truông tr9ng diem ye chat lucmg, triràng chat lugng cao 05 tnthng. 
(17,) T 1 lao dng qua dào tao  dn nãm 2025 dat  tr 87,5% trâ len, trong 

do có van b.ng, chüng chi dt tr 68,1% trâ len. 
(18,) T' l h ngheo giám bInh quân 0,6%/näm. 
(19,) T 1 rác thai sinh hot a khu vrc nông thôn duçic thu gom, xir l 

bão dam môi tn.rông dat  tir 90% tr& len. 
(20,) T' l nirOc thai do thj duc thu gom, xir l' qua h thng xü l nuóc 

thai tp trung dat  tiêu chuân môi tn.rng tr 30% trâ len. 
'21,) Tr l sir diing nuâc sch, nuâc hqp v sinh cüa dan cii nông thôn dat 

100%, trong do cp nuóc sch, nuâc hp v sinh dat  t1r 50% trâ len. 
(22) T l cci sâ san xu.t, kinh doanh trong khu dan cii gay ô nhim mOi 

tnrang di.rçic di dai, hoc xr l dt tir 80% trâ len. T l co sâ gay ô nhim 
môi tri.thng nghiêm tr9ng duçic xir l dat  100%. 

(23) Tir näm 2023 tra di, phn du h.ng näm hoàn thành và hoàn thành 
vuçt chi tiêu két nap  dãng vien mOi dixc giao. 

(24,) So to chIrc Co si dãng hoàn thành tot nhim vii trâ len hang nãm dat 
tr 90% tr len; s dãng viên hoàn thành tht nhim vii h&ng nãm dat  tr 80% 
trâ len; so can bO,  dàng vien thirc hin t& trách nhim nêu guong hang näm 
dat tü 50% tra len, trong do can bO lãnh dao,  quãn l trong h thng chInh trj 
dat tr 70% trâ len. 
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(25) Cüng c, duy trI 100% chi b a thôn, t dan phé phát trin bn vitng. 
(26) Phn d.0 dn nàm 2025 xây drng, duy tn tii thiu 24 chi b kiu 

mu tth len trong toàn Dàng b thành ph. 
- o

A A • (27) Phan dau den nam 2025 dat  100/0 chi b9 trien khai, duy tn co hiçu 
qua nn tang s "Sb tay dàng vien din ti'r" trong sinh hoat  chi b. 

2.2. Muc tiêu den nàm 2030 
(1) T trQng dong gop vào tng san phAm (GRDP) cüa tinh dat  khoãng 35%. 

(2) T trçng dóng gop vào thu ngân sách cüa tinh dt khoãng 30%. 
A A A 1 A A • A S 

(3) TOC d9 tang tong gia trl san xuat tren da ban binh quan hang nam dat 
11,4%. 

A A A A A S A 0 ('4,) Toc dç tang nang suat lao dpng xa hçi brnh quan 09 /o/nam. 
A S A A 5 A A 

(5,) Thu nhp binh quan dau nguai dat  150 triçu dong. 

('6,) T' l do th hoa dat  85%. 

(7) T l h nghèo giàm (theo chun qudc gia giai dogn 2026 - 2030) 
bInh quân trén 0,5%/näm. 

III. NHIM VJ TRQNG TAM, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Ti chfrc ph bi&i, quántritsâu rng trong can b, dãng viên và 
tuyen truyen r9ng rai trong nhan dan 

Các C.p Uy, t chirc chInh trj - xà hi và CáC ca quan tuyên truyn chi 
dao, hrn9ng dn ph bin, quán trit sâu rng trong can bO,  dãng viên và tuyên 
truyn rtng râi, thuing xuyên, lien tic trong Nhân dan v thành cong và kt 
qua Dai  hi; nhüng ni dung ca bàn, c& löi v quan dim, djnh hi.thng phát 
trin, mic tiêu tng quát, các chi tiêu chU yu, các dt phá chin lucre, nhim 
vi.1 trQng tam và các nhim vi chU yu, thuäng xuyên cüa nhim k' 2020-2025 
theo hi.râng ngn gçn, d hiu, d nhâ, d thirc hin. Quan trit, trin khai thrc 
hin nghiôm tüc, hiu qua Kt lun s 21-KL/TW, Nghj quyt s 21-NQ/TW 
ngày 16/6/2022 cüa Ban Chp hành Trung uang Dâng khóa XIII nhm tip 
tiic nâng cao han nila nhân thurc, trách nhim cüa cac cap us', to ehüc dáng, 
can b, dáng viên, tao  sir chuyn bin rO net trong cong tác xây dirng, chinh 
don Bang và h thông chinh trj trong toàn Bang b thành phô; gop phân phát 
huy truyên thông doàn kêt, nâng cao näng 1rc lãnh dao,  si.'rc chiên dâu cüa các 
c.p üy, t chirc dâng; xây dirng h thng ehInh trj trong sach,  vttng  manh;  báo 
dam thirc hin thang lqi toàn din các nhim vii phát triên kinh té - xã hi, báo 
dam quOc phOng - an ninh, xay drng Bang và h thông chInh tn, tang cuäng 
cUng cô niêm tin cüa can b, dàng viên và Nhân dan dôi v&i sij lanhdao eüa 
Bang, sir quàn l, chi dao,  diêu hành cüa chInh quyên ti'r thành phô den ca sa. 
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A 2. Tp trung phát triên kinh tê nhanh, ben vü'ng, bão dam thu nhp, 

dôi sng cho Nhân dan 

2.1. flu tiên phát trkn t/zwong mcii - djcli v nhanh, chuyên nghip, 
thrc sr ith thank ngành kink tê müi nh9n 

, . . . A A - Chi dao  th%rc hiçn hiçu qua Ngh quyet so 19-NQ/TU, ngay 22/01/202 1 
cüa Thành üy ye "Phát triên thucing rnai - djch viii thành phô theo huàng 
chuyên nghip, hin dai,  thüc day kinh té do thj tang trung nhanh, ben vng, 
giai doin 2021-2025";Chixcing trInh hành dng s 20-CT/TU, ngày 19/6/2021 
cua Thanh uy thirc hiçn Ngh! quyet so 30-NQ/TU, ngay 24/2/2021 cua Ban 

A . A P A 7 A P Chap hanh Dang b9 trnh khoa XIX ye phat trien nganh dch vii tinh Yen Bai, 
giai doan  2021 - 2025. 

- D.y manh  phát trin hi tang thisong mai  - djch vii van minh, hin dai, 
chü tr9ng phát trin h. thng thuong mai  din tü, các trung tam thuong mai  djch 
vi tng hqp, siêu thj, nhà hang, khách san, dai 1 xe ô to, các chui ca hang 

A 7 7 7 • A A A A A • 

tien loi. Hinh thanh va duy tn m9t so tuyen pho, khong gian van hoa, du 1ch, 
thrcing mai  djch vi, m thrc gn vài phát trin kinh t ban dêm. 

- Stp xp 1a  cac chçi trên dja bàn theo quy hoach, mi gçi dtu tu chuyn 
di mo hInh quãn 1 Chç Yen Bái; chi dao  di dyi mt s chç phuông a khu 
vrc trung tam ('Dóng Tam, Nguy'n Thai HQC, Yen ThjnI'), Co quy mô chit hçp, 
ãnh huâng dn trt tir, m5 quan do thj, dê d.n thay the bang các siêu thj, trung 
tam mua sam van minh, tin lçii. 

- Cài thin, nâng cao chat hrqng djch vi nhu: Y t, giáo diic, dào tao,  hành 
chInh công, báo him, xây dijng, vn tái, tài chInh, ngân hang, k toán, kim 
toán, chäm soc sirc khôe, thm m5, du ljch, an ung, vui chGi giài trI... Uu tiên 
d.y manh  phát trin cac djch vi cO tim nang, lçri th, có ham hxçing khoa h9c 
cong ngh cao nhu: Cong ngh thông tin, vin thOng, djch vi s& thixcing mai 
din tir, logistics, djch v1i sir nghip cOng, các djch vi1 trirc tuyn... 

- Xây dmg phucng thirc kinh doanh th.rcing mai  djch vii theo huâng 
chuyên nghip, hin dai;  tuyên truyn, vn dng ngirài tiêu dung thay dOi thói 

7 . , - A 7 P 7 A quen, hanh vi mua sam theo hi.rong van minh, i.ru tien su ding cac san pham 
tiêu dUng than thin vói môi tnrang, thanh toán din tir, khOng dUng tiên mat. 

- Chi dao  thirc hin có hiu qua Chuang trInh hành dng s 1 8-CTr/TU, 
ngày 18/6/2021 cUa Thành Uy thrc hin Nghj quyt s 28-NQ/TU, ngày 
24/02/2021 cua Tmh uy ye phat trien du 1ch tinh Yen Bai giai doan  2021- 

A .2. , 2. . . A A 2025. Khuyen khich phat trien cac san pham du 1ch co 
iv' 

the nhir: To chisc 
hOi nghj, hi thâo, sr kin kt hçip du ljch; du ijch mua sam; du ljch cha bnh; 
du ljch nghi duOng; du ljch m thirc; du ljch th thao, yui chai giãi trI; du ljch 
van hóa, tam linh, ljch st'r... 
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- Tang cithng quán l Nhà ni.râc v hoat  dng thuang mai,  djch vi d tao 

môi tnring kinh doanh h.p dan, chn chinh hoat  ctng kinh doanh tai  các chçi, 
kiên quyt giái tOa các tii dim chçi cóc, ban hang rong, kinh doanh ln chim 
lông thrông, via he, ánh hithng ti van minh do thj. 

- Chi dao  thirc hin hiu qua Nghj quyt s 23-NQ/TU, ngày 20/01/2021 
cüa Ban chap hành Dãng bO tinh Yen Bái v xây drng, phát trin thành ph 
Yen Bái giai doan  2021-2030; Chuong trInh hành dng s 16-CTr/TU, ngày 
16/6/2021 cUa Thành Uy thirc hin Nghj quyt s' 23-NQ/TU cUa Tinhüy. 

2.2. TIp trungphát tritn san xut cong nghip theo hwôig bn vfrng, 
than thin môi trwôig 

- Chi dao  thirc hin cO hiu qua Nghj quyt s 20-NQ/TU, ngày 
22/01/202 1 cUa Ban Chp hành Dãng b thành ph v phát triên cong nghip 
theo hiiOng bn virng, than thin vOi rnôi trithng, giai doan  2021- 2025, djnh 
huong den nam 2030; Chuong trinh hanh dçng so 19-CTr/TU, ngay 19/6/2021 

A A A A cua Thanh uy ye thrc hiçn Ngh quyet so 29-NQ/TU, ngay 24/02/202 1 cua 
Ban Chip hành Dâng b tinh khóa XIX v phát trin cong nghip tinh Yen 
Bái theo huâng bn vUng, hiu qua và than thin vâi môi trithng, giai don 
2021 - 2025. 

- Tp trung du tu ma rng, hoàn chinh h tang cim cong nghip Au Lâu 
theo huOng dng bO,  hin  dai  vOi quy mô khoãng 70 ha; phi hgp hoãn thin 
h tang khu cOng nghip phIa Nam, khu cong nghip Au Lâu. 

- Tip tic chü trçng cãi tin mu ma, nâng cao chit hrng mt s ngành, 
san phm cong nghip chü lirc, có th manh  nhu: Cong nghip ché biên v.t 
lieu xây dmg, chê biên nông, lam san, chê biên go rung trông, may m.c... 

- u tiên thu hiit du tu phát trin các san phm cong nghip sach,  üng 
diing cOng ngh cao, cac ngành cOng nghip có igi the ye nguôn nguyen lieu 

dâu vào và sir diving nhiêu lao dng tai  dja phuong, áp ditng cOng ngh san xuât 
tién tin, hin dai,  than thin vOi môi tru?irng. 

- Day manh  Cong tác khuyên công, phát triên tiêu thu cong nghip, các 
A A A • • • p A 

co so cong nghiçp che bien quy mo vua va nho; duy tn phat trien cac nghe 
truyên thông, cac hqp tác xã nghê, to hgp tác san xuât thu cong nghip. 

2.3. Phdt triên nOng nghip hang hóa, gàn vol chuyên dich cr câu nOng 
ngh4p và kinh t nOng thOn theo hwó'ng dO 114 

- Chi dao  thirc hin hiu qua K hoach hành dng s 66-KH/TU, ngày 
16/6/2021 cüa Ban Chap hành Dâng b thành ph Yen Bái khoá XX thrc hin 
Nghj quyt s6 20-NQ/TU, ngày 20/01/202 1 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh 
Yen Bái khoá XIX ye phát trin nOng nghip theo hithng nâng cao ch.t krgng, 
hiçu qua, gia trl gia tang gan vot xay drng nong thon mm ben vung trnh Yen 
Bái giai doan  2021-2025. 
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- Chü trpng phát trin theo chui giá trj di vâi mt s dir an, san phm 
nông nghip có 1çi th (san phm OCOP,) nhix: Trng rau an toàn a Au Lâu, 
Tuy Lc, Van Phü; trng hoa, cay cánh a Minh Báo, Tuy Lc; trng cay an 
qua có müi a Van Phü, Minh Bão; trng chanh tir thii, nuôi c nhi thucrng 
phm a Van Phü, trong do khuyn khIch phát trin các mô hInh nông nghip 
t'rng diing cong ngh cao (nhà hthi, nhà màng...). 

- Phát trin cac hInh thirc chãn nuôi trang trai  tng hap có quy mô cong 
nghip, ban cong nghip phü hap, báo dam v sinh môi trithng, an toàn sinh 
hçc Okhu c các xã vüng yen 'Tán Thjnli, Au Láu, Minh Bao); xây dirng Co 

sâ giêt mô, chê biên tp trung tai  xa Van Phü dam báo v sinh môi trithng. 

- Tp trung du tu phát trin ca sâ ha thng nông nghip, nông thôn, gän 
vâi xây dvng  nông thôn mâi kiêu mâu; ma rng, nâng cap h thông duO'ng 
giao thông nông thôn, phn du dn näm 2025 co bàn các tuyn dithng dn 
trung tam xã dat  tiêu chuân cap di.r?ing do thj. 

- Chuyn hóa, kt hap trng mOi rtrng g lan, chu k' dài a các xã, phithng: 
Nam Ci.ràng, Minh Bâo, Tan Thjnh, Au Lâu khoâng 1.000 ha; nghiên cthi quy 
hoach, phát trin khoàng 50 ha rung phong cãnh a khu vrc các phuang hin 
hthi trung tam thành ph và các khu do thj mâi; huy dng xã hi hóa trông 
khoãng 60.000 cay xanh do thj. 

2.4. Day mznh cãi thin môi triilfng dâu tw, kinh doanh; 4w diêu kin 
thuân 10 thu hat dtu hi', phát trin các thank phin kin/i ti 

- D xut xay drng va t chtc thrc hin có hiu qua D an cüa UBND 
Yen Bái v xây dmg, phát trin thành ph Yen Bái giai doan 2021 - 2025, 
dnh huccng den nam 2030, trong do cho phep thirc hiçn mçt so co che, chinh 

P P P A P 7 

sach thu hut dau tu dac  thu co trnh dçt pha, kha thi cao. 

- Trin khai thrc hin có hiu qua chInh sách h trçl doanh nghip nhO và 
vra, chInh sách h trçi phát trin hap tác xã, t hap tác cüa tinh, gn vâi dy 
manh phong trào khâi nghip và dôi mâi sang tao. 

- Ban hành danh miie các dr an tr9ng dim mài gi du tu giai doan 2021 
- 2025 và danh miic các dir an d.0 tu quan trçng hang näm trén dja bàn thành 
ph phU hap vâi quy hoach  và djnh huâng thu hut du tu cüa tinh. 

- T chirc tip xüc, di thoai vói doanh nghip d tháo gi kjp thai cac kho 
khän, vuàng mac, tao  diu kin thun 1i cho doanh nghip phát trin, gn vài 
phát huy vai trO cüa Câu lac bO Doanh nhân thành phô. 

2.5. Quãn if chat chJ, hiu qua các hortdng tài chinh, tIn dyng, tang 
cwô71g dng viên các nguôn irc cizo phát triên kinh tê, xa h3i 

- Dy manh  thu hut d.0 tu, phát trin san xut kinh doanh d tao  ngun 
thu on djnh, ben vüng cho ngân sách Nhà nuâc, di dOi vói tang cuông cong 
tác chng that thu và xi:r 1 ng d9ng thud. 
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- Trin khai hiu qua D an phát trin qu dt thu ngân sách giai doan 
2021 - 2025, de tang them nguon lrc cho dau tu phat trien kinh te - xa h9i. 

- Dé xuât vâi tinh day manh  phân cap các nguôn thu dê thành phô phân 
dâu tij can di duc ngân sách tr sau th?ii k' n djnh ngân sáeh dja phuong, 
giai doan 2017 - 2020. 

- Thuing xuyên rà soát, diu chinh, b sung k hoach  du tu cong trung 
han giai  doan  2021 - 2025, bào dam có trQng tam, trQng dim, phü hqp v&i khà 
näng can dOi nguôn l?c.  Quàn 1 chtt chë cac dr an dâu tu cOng, day nhanh 
tiên dt thire hin, giãi ngân eac dir an theo dung tiên d, bào dam chat hrcmg 
cong trInh. 

- Day manh  khoán chi hành chInh; thirc hin eó hiu qua vic dâu thâu, 
dt hang, giao nhim vii djch vi.i sir nghip cong gn vâi tir chü tài chInh, thüc 
dy nhanh xã hi hóa các linh we sij nghip. 

- Tao diu kin thun lçi v mtt bing d thu hut cac ngân hang lóntrong 
va ngoai nuoc, cong ty tai chinh, bao hiem, cong ty chung khoan thanh lap  cac 
chi nhánh tai  thành phô. 

2.6. Nâng cao hiu qua hort it3ng d6i ngogi dáp á'ngyêu cu xây dy'ng 
và phát trin thành phE. trong giai a'oçin mó'i 

- T chüc dào tao,  tp hun nâng cao nhn thurc cüa can b, dâng viên và 
than dan thành phv hi nhp quct& dc bit là hiu bit cüa doanh nghip 
ye 1ut pháp quôc té, thi.rang mai  quôc té. 

- Duy trI va phát trin cac mi quan h hcrp tác truyn thng, coi trQng Va 
phat trien mot quan hç hçip tac ben virng vat thanh pho Ng9c Khe (tznh Van 
Nam, Trung Quc), thành phé Chevilly - Larue (C5ng hda Pháp). TIch crc, 
chü dng ma rng han nüa quan h hçTp tác vth các dja phtrcmg trong và ngoài 
nu,c d tranh thu tôi da nhUng ca hi phát triên mOi. 

-Tang cu&ng vn dng, tranh thu các ngun lirc FDI, ODA, NGO... cUng 
cô mOi quan h hçip tác vâi các nhà tài trq 1on thu Ngân hang The giOi (WB), 
các t chirc phi ChInh phü. 

A A .7 A .7 A • 3. Lip trung huy dQng, sir diing hiçu qua cac nguon lirc de phat trien 
do thj, xây dçrng thành ph s(rm trr thành do thj 1oii II 

3.1. Coi tr9ng cong tác quy hoiich,  xdc djnh quy ho1ich là d3ng lrc dê 
xây dtng và phát triên do thj 

, . , •... 
- Clii dao  trien khai co hiçu quake hoach  thirc hiçn Quy hoach chung 

thành phô Yen Bái và vüng phii cn dOn näm 2040, tam nhln dOn nàm 2060. 
-
,
Rà soát, diOu chinh quy hoach  các khu, ciim cong nghip; quy hoach chi 

tiet cac khu do th sinh thai mat (Tuan Quan 66 ha, khu do th Yen Thinh 10 
ha, khu do thj phIa Nam 45ha, khu dO thj Van Phi 50ha, khu dO tin Golden 
House 88,3 ha, khu do thi Dm Xanh, xâ Giài Phiên 93ha...); quy hoach  phan 
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khu các xã: Tan Thjnh, Van Phi'i, GiOi Phiên theo hisóng thành phiiing; quy 
hoach khu trung tam chInh trj, hành chInh thành ph& 

- Xây drng Chizang trInh phát trin do thj thành ph Yen Bái giai don 
2021 - 2030. 

A A A F A A A • A P A - Tiep tijc hoan thiçn De an de nght cong nhan thanh pho Yen Bai dat  tieu 
chI do thj loai  II, nhtm cüng c, nâng cao ch.t 1ucing cac tiêu chI phân loai do 
th, tao  tien de den nam 2025 dat  tren 50 tieu chi cua do th1 loai I. 

- Chi dao  trin khai thrc hin Quy ch quãn 1 quy hoach,  kin trUe do 
thj, bào dam quàn 1 chat ehë quy hoach tr quy hoach chung, quy hoch chi 
tit, thit k do thj, dn quãn l quy hoach kin trUe do thj. 

3.2. TIp trung dâu twphát triên h thông hi tang do thj dông b3, tang 
bu'ó'c cái thin và nâng cao chat lwxng do thj 

- Tp trung chi dao  phôi hçip day nhanh tiên d các dir an ha tang do thj 
trQng dim nhix: Dr an du?ng ni 03 cu Bach Lm - Tun Quan -Van PhU; 
dir an De chong ngap  song Hong; d%r an ducing Yen Ninh - Bach Lam; dr an 

A A F F P F A A A A F 

cau Tuan Quan (nhanh Su); dr an Do th dçng 1rc thanh pho Yen Bai. 

- D xut du tu xây dmg, hoàn thin ca s& h tang khu do thj mâi hu 
ngn song Hng; xây drng khu do thj mâi d9c hai ben sOng Hông. 

- Tip tlic nghiên ciru !ira chçn mt s cong trInh quan tr9ng có si'rc lan 
toã, tao  sij dt phá lan dê dê xuât tp trung dâu tu nhu: (1,) Dr an di di Trung 

A F F A P A A A F 

tam chinh trl,  hanh chinh thanh pho Yen Bai; (2) Tuyen duang Diçn Bien (Bao 
Yen Bái) ni vói duàng Tun Quán; (3,) Tuyn dung ni dung Din Biên - 
duô'ng ni 03 c.0 Bach Lm - Tun Quán - Van PhU; (4,) Duàng Au Ca - H 
Thác Ba; (5,) Dithng vành dai hai (Nam Cuing ni Minh Bao); (6) Dung Au 
Ca di khu cong nghip phIa Nam. 

- Tirng buâc du tu hoàn chinh h thng x1r l nuâc thai, nht là tai  các 
khu dông dan cu, khu, ciim cong nghip; hoàn thin h thng kè chng sat  lâ 
và thoát lU sui Hào Gia, suii Khe Dài, kê NgOiYên. 

- Dâu tu rng diing cOng ngh mâi cho h thông chiêu sang nai cOng cong; 
xay drng Dê an phát triên nhanh h thông chiêu sang cong cong den các thôn, 
ngO, xorn theo huxing xã hi hóa. 

- Dé xuât m& rng h thông cap nuOc sach  hqp v sinh sang khu vrc hftu 
ngan song Hông và các xà; nâng cao cong suât khu xi:r 1 rác thai lien hçip tp 
trung tai  xã Van PhU. 

- Nghiên cru xây dmg, 1p dt các cong trInh v sinh cong cong, các 
F F A F A A A A A thung thu rac, cac tiçn ich cong cong tren mt so khu pho, duang pho, nai 

cong cong, dong ngithi vâi kIch thuâc, kiêu dang thIch hçip, báo dam v sinh 
môi tru?mg, m5 quan do thj, thun tin cho m9i di ti.rcYng sir diving. 
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p n , F P - Khuyen khieh dau tu xay drng nha tang le, khu hoa tang bang hinh thuc 

- . , . . . A - . A xa hi hoa, day nhanh tien d9 trien khai xay drng nghia trang An Binh Vien 
theo quy mô tp trung khoàng 100 ha. 

3.3. Quan tam gifr gin, phát trkn k/iông gian, cãnh quan ito thj, Ego 
diem n/ian và néE dc trwng cáa do thj mien nái 

- D xut t&ng buâc ma rng không gian do thj thãnh ph YênBái dnH 
Thac Ba, huyçn Yen Binh, dam Van Hçi, huyçn Tran Yen gan vrn hinh thanh 
cac vüng chirc näng va cac triic không gian chInh nhi.r: Vüng do thj trung tam, 
vUng cong nghip, vüng du ljch van hóa, sinh thai, triic cãnh quan song Hng. 

- Gi gin, báo v duy tn nghiêm ngt các cánh quan tr nhiên sn có, han 
ch hot dng san, 1p. Quán 1 chit chë vic sr diing dt trong khu c ni 
thành hiên hu dê dành dat cho cay xanh, cong viên, yuan hoa, han  ché phát 
trin thành qu5' dt dan cu, giám m.t d xây drng. 

- Chi dao  khai thác có hiu qua Cong viên Dông Tam; dé xuât dâu tu ma 
rng Cong viên Yen Hôa; hoàn thin vic cãi tao,  nâng cap ho Hôa Binh, ho 
Nam Cuông, h DInh Gtt Va the h nuâc trên dja bàn. 

- Chinh trang, nâng cap và nhân rng các tuyên dirang, tuyên phô kiêu 
mu v van minh, trt tir do thj, an toàn giao thông và dat  quy chuân ye quân 
1 xây dirng. Xây dung eác mu nhà dçp dng b v màu s&c d nhân rtng, 
phát trin a mt s tuyn ph mâi. 

- Kim soát ch.t chë vic 1p dt bang quàng cáo tai  các cong trInh, nba 
a riêng lé, bão dam theo dung quy hoach  quáng cáo duçic duyt, quy chuân k 
thut và m quan do thj. 

- HInh thành mt s tuyn giao thông di bi, dap  Xe, có dy dü các tin Ich 
do thj kt hqp hoat dng thucng mai  djch vii vui chcii, giâi trI a khu vrc yen 

P . ' , A • . A 

cac ho Hao Gia, Hoa Binh, Nam Cuang, Yen Hoa, Dam Xanh, nhat la hai ben 
bo song Hong. 

- Tip tiic du ti.r nâng cp he ph6 di vai mt s tuyn du&ng triic chInh 
nhu: Dix?ing Dinh Tiên Hoàng - Din Biên - Nguyn Thai Hc - Nguyn Tt 
Thành - Nguyn Van Cu - Au Ca... bão dam dng b, m quan, có d bn cao, 
tao không gian thoang dang, an toàn cho nguai di b. 

- Quy hoch va khuyên khIch xã hi hóa djch vi các diem do xc tinh trong 
khu v1rc nôi thành va các khu do thj mâi, nai cong cong, chçi, siêu thj... tiên 
tOi chm düt tInh trng d.u, d xe không dñng nai quy djnh. 

- Nghiên ciru dê xuât phát triên h thông giao thông cong cong,  chü yéu 
là cac tuyén xe but vanh dai và các tuyén di vao khu we trung tam thành phô 
kt ni các tr9ng dim, khu do thj, han  ch phuang tin Ca nhân.

A 

- Chi dao  thrc hin co hiçu qua Dc an phat trien hç thong cay xanh do th, 
A P A • A P • S 

de phat trien thanh pho Yen Bai xanh, dac  sac Thanh pho trong rimg, rung 
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trong thành phô". Khuyn khIch tao diu kiên thuân li d các t chüc, cá 
than tham gia trng, chäm sóc, bào v, quán l cay xanh do thj. 

3.4. Tang cithng quãn 1j5 dt dai; ki&i soát chat die ô nhilm môi 
trwirng; clzü d3ng áiigphó vó'i biln &i khz' hiu, phbng, chJng thiên tai 

A A A A - Tiep tiic thuc hien co hiçu qua Chrnng trinh hanh dçng so 29-CTr/TU, 
ngày 31/12/2021 th%rc hin Nghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/202 1 cUa 
Tinh u ye tang ciiing näng lrc lãnh dao  cüa Dáng trong cong tác quán 1 tài 
nguyen dat dai, nuâc, khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái, giai doan  2021 - 
2025; Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Ban Chp hành Dãng 
bthanh pho ye bao vç moi tn.rang, nang cao nang 1rc chu dçng ung pho vrn 
biên dôi khI hu, phiic viii tang tri.thng xanh, ben vüng thành phô Yen Bái giai 
doan 2021 - 2025. 

- Nâng cao cht hrcng xây drng quy hoach sir diing dAt, cong tác 1p, th%rc 
hin k hoach  sr diing dAt h.ng näm. Kim soát chat chë vic chuyn di miic 
dIch sir ditng dAt, nhAt là di vi dAt lüa, dAt thng. 

- Xây drng H thng thông tin và Ca sâ dü lieu s v dAt dai phiic vi cOng 
tác quãn l dAt dai, quán l dO thj, xüc tin dAu tu, xây dirng. 

-DAy nhanh tin d cong tác bi thu&ng, h trg, tái djnh Cu khi thuhi 
dat, bao dam bo tn tai dnh cix phai di trixac m9t buac so voi thu hoi dat, tang 
cithng ph bin giáo dic pháp 1ut v dAt dai, di mâi cOng tác tuyên truyn 
vn dng nhân dan gtn vi trách thim can b chü ch& các dja phirong. 

- Tp trung kim tra, xü 1 dirt dim các vi pham hành chInh v dAt dai, 
các tranh chap lien quan dn dAt dai, giài quyt khiu nai,  t cáo trong quán 
l2, si'r di.ing dAt dai, không d nay sinh phirc tap  ye an ninh trt tir. 

- Kim soát, ngän ngra, x1r 1 ô nhim môi trisông, nhAt là di vâi các dir 
an dAu tu, ca sâ san xuAt; áp dicing quy chuAn, tiêu chuAn v môi trisng tai  khu 
cong nghip phIa Nam, khu cOng nghip Au Lâu, ciim cOng nghip Au Lâu và 

• A . A . A , A . A A cac dta  diem khai thac, che bien khoang san, tap  ket kinh doanh vat  liçu xay 
A A drng dpc hru vxc song Hong. 

- Phát triên nhanh, ben vüng các mô hInh tr quàn ye gi gin v sinh mOi 
tnring trong khu dan cix, vn dng nhn dan chung tay xây drng thành phô 
xanh, Co thIrc gi gin v sinh noi cong cong. 

A A A P A A P P A - Dau tu, sixa chixa nang cap cac cong trinh tieu, thoat rnrac, bao dam tieu 
thoát nirOc nhanh, chng ngp iing ciic bO,  nhAt là trên 

A 

bàn các phithng: 
Hong Ha, Nguyen Thai Hoc, Yen Thrnh; hoan chmh hç thong ke, de chong 
ng.p song Hng, nghiên ciru dAu tu nâng cAp du?ng Thanh Niên; duOng TrAn 
Hung Dao  - Hoàng Hoa Thám d phOng, chng ngp üng cho thành ph trong 
müa mixa lii. 
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3.5. TIp trung phdt trin do thj thông minh hu'óng tô'i tang trwông 
xanh, phat triên ben vfrng, nâng cao ch& lwnzg cuc sng 

- Triên khai thirc hin có hiu qua D an phát trin do thj thông minh bn 
vung Vit Nam gial doan 2018 - 2025, tm nhIn dn näm 2030; D an xây 
diing mO hInh dO thj thông minh tinh Yen Bái giai doan 2019 - 2021, dinh 
hisâng den näm 2025. 

- Xây dmg dng b ha thng dii 1iu trén tht ca các linh vrc kinh t - xa 

hinhât là linh vrc quàn 1 quy hoach,  dt dai, tài nguyen, môi tnr&ng, do thj, 
y te, giáo diic, tài chInh, quán 1 dan cu. 

- Tip tiic thirc hin có hiu qua D an üng diing cong ngh thông tin 
trong quãn 1', diêu hành cüa Cap Uy, ChInh quyn tir thành ph dn xã, phi.ring 
nhãm hin dai  hóa, nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác lãnh dao,  chi  dao, 
dieu hanh. 

- Chi do thirc hin hiu qua Chi.rcng trInh hành dng s 1 2-CTr/TU ngày 
01/3/2021 cUa Thành üy v dy manh  irng diing khoa h9c cong ngh và dôi 

• 7 A A r A • A A f 

mm, sang tao,  chu dçng tham gia cuc each mang cong nghi lan thu 4, thuc 
d.y chuyn di s, kinh t s và xã hi s; K hoach  s 105-KHITIJ, ngày 
3 1/12/2021 v thrc hin Nghj quyt s 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 cüa Tinh 
üy Yen Bái v chuyn di s tinh Yen Bái giai doan 2021-2025 djnh huàng 
dn näm 2030. 

3.6. Tang cu'öng quán lj trlt tr dO thj, 4i0 chuyn bin To net vt nhmn 
thác, trách nhim cáa nhân dan trong xây dyng do thj van minh 

A f A 7 A A A • A 

- Trien khai th%rc hiçn co hiçu qua Hç thong quan ly do tht thong minh 
thành ph Yen Bái; xây drng và thirc hin bO tiêu chI t dan ph6 dt chutn 
van minh do thj, phurng dat  chun van minh do thj. 

- Dy manh  tuyên truyn, 4n dng nhân dan thirc hin np sng van hóa, 
van minh do thj, phát huy vai trO cüa các t tir quàn v trt tr do thj. 

- D.y manh  xãhi hóa các djch vii sir nghip cong do thj, thrc hin du 
thau, dt hang de nang cao chat luqng, hiçu qua cac d1ch vi sr nghiçp cong 
sii d%ing ngân sách Nhà niróc nhis: Thu gom, vn chuyn, xü l chat thai sinh 
hoat, chärn soc câyxanh, hoacánh, dinchiu sángdOthj.

A A 
- Kiçn toan, nang cao chat lung di ngu can bç cong tac chuyen trach ye 

quãn 1 trt tr do thj theo huâng chuyên nghip. 

4. Phát trin van hóa - xA hi hài hôa, toàn din, bão dam cuc sng 
hinhphñcchoNhândân 

4.1. Nâng cao chat lw9ng giáo dyc - dão 4i0 và dçiy nghê, day minh 
frng dyng khoa h9c, cong ngh nhOm thác dâyphát triên ben vfrng 

Chi dao  thirc hin hiu qua Chuang trInh hành dng s 1 5-CTr/TU, ngày 
1 7 7 A A . h 

16/6/2021 cua Thanh uy ye thrc hiçn Ngh quyet so 21-NQ/TU, ngay 
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, , , P A 9 A P 20/01/2021 cua Tinh uy ye phat trien nguon nhan 1irc trnh Yen Bat, giai doan 

2021-2025; Chuong trInh hânh dng s 17-CTr/TU, ngày 16/6/2021 cüa 
Thành üy véthirc hin Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Tinh 
üy ye mt so nhim vij, giãi pháp nâng cao chit hrcng giáo d%ic vâ Dào tao 
giai doan  202 1-2025; D an xây d%rng 5 tnrng Mm non Bong Sen, Tiu hçc 
Nguyen Thai H9c, Kim Dng, THCS Lé Hng Phong, Yen Thjnh thành 
trtthng trçng dim chat lucmg cao giai doan 2022 - 2025, djnh huóng dn nàm 
2030; Dê an phát triên di ngU can b, giáo viên giai doan  2021 - 2025, nhãm 
phát trin di ngü nhà giáo thrc sir tam huyt, trách nhim, bào dam can dii 
ye co câu, chuân hóa ye trInh d, dông dêu ye chat luqng. 

4.2. C/ia tr9ngphát triên van hda - thông tin, day mznh cácphong trào 
th dyc, thE thao Hang cao dd7 sing tinh than c/io n/ian dan 

- Chi dao  thirc hin hiu qua Nghj quyt s 21-NQ/TU, ngày 22/01/2021 
cüa Ban Chap hành Dãng b thành ph xây dirng, phát triên van hóa, con 

9 9 A A P 9 .9 P .9 .9 nguoi thanh pho Yen Bai Van minh, than thiçn, doan ket, sang tgo, hQl nhip 
giai doan  2021 - 2025. 

A 9 9 9 9 A A A 9 9 A 

-Tap trung chi dao  hoan thanh cal tao,  nang cap Rap  Hong Ha, Nha thi dau 
Nguyen Du; day manh  xã hi hóa dê dâu tu, cãi tao,  nãng cap h thông nhà van 
hóa i thôn, t dan ph bão dam diu kin cho sinh hoat  van hóa cong dông. 

- Xây di.xng D an d.y mtnh phát trin các loai  hInh th thao qu.n chUng 
giai doan 2020 - 2025. 

4.3. Thu'd'ng xuyên quan tam nâng cao chit lirmg chàm soc sá'c k/ide 
n/ian dan, cong tdc dan so, gia dinh và tré em 

• A P •A A A 9 1 

- Thrc hiçn co hiçu qua Ke hoach  so 1 04-KH/TU, ngay 31/12/2021 cua 
Thành üy thirc hin Nghj quyt s 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 cüa Ban Chip 
hành Dáng b thành phô khóa XIX ye nâng cao chat lucmg báo ye và chäm 
soc sirc khóe nhân dan giai doan 2021-2025, djnh hung dn näm 2030; D 
an "Xây dirng và phát trin mang 1ui y t co s trong tInh hInh mói", nhm 
dâu ti.r nâng cap co sâ v.t chat, trang thiêt bj và rà soát, sap xêp dOi  ngü can 
b cac tram  y t d nâng cao chAt h.rqng hoat dng y t co sâ, xây dirng tram 
y tê hoat  dng theo nguyen 1 y hc gia dInh. 

- Tp trung dâu tu xây dirng, phát triên Trung tam Y té thành phô Yen 
Bái trâ thành Trung tam Y té hang II. 

4.4. Dam báo ddi song, vic lam gán v0i chuyên djch co' câu lao d5ng 
phà hpp; triên khai dông b3 các giãi phdp giãm nghèo ben vüng và t/,y'c 

• A A I - 19* hin tot cac chin/i sac/i an sinh xa h9i 
- Chi dao  thirc hin hiu qua Chucing trInh hành dngs 15-CTr/TU, ngày 

146/6/2021 cua Thanh uy th%rc hiçn Ngh quyet so 21-NQ/TU, ngay 
A 9 9 A 9 P A 20/01/2021 cua Ban Chap hanh Dang b9 trnh khoa XIX ye phat trien nguon 
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nhan lirc tinh YênBái, giai doan 2021 - 2025; D an djnh hixâng phát trin 
nguon than hrc chat liiçing cao thanh pho Yen Bai, giai doan 2021 - 2025 cUa 
UBND thânh phô; tiêp tiic diu chinh, b sung và t chirc trin khai thirc hin 
hiu qua D an :'chuyn  djch cci c.0 lao dng nông nghip sang phi nông 
nghip thành phô Yen Bái dn näm 2020 và tm nhIn dn näm 2025". 

- Chi d.o trin khai thirc hin có hiu qua D an giám nghèo bn vcng giai 
do?n 2021 - 2025; D an h trçl cac h nghèo có hoàn cánh d.c bit khó khän 
không có khà ntng thoát nghèo thãnh ph Yen Bái, giai do?n  2021 - 2025. 

5. Tang cirô'ng quc phông, an ninh; bão dam cuc sng blnh yen cho 
nhân dan 

, . A I A 9 A A - Chi dao  thirc hiçn co hiçu qua Ke hoach  hanh dong so 67-KHITU, ngay 
21/6/2021 cüa Thành üy thirc hinNghj quyêt so 24-NQ/TU, ngày 20/01/2021 
cüa Tinh üy v bão dam quc phông, an ninh trén dja bàn tinh Yen Bái giai 
dotn 2021 - 2025; Chi thj s 07-CT/TU, ngày 25/3/202 1 cUa Ban This&ng vii 
Tinh üy khóa XIX v tang c1.rng s1r lãnh dao  cuã Dáng di vOi cong tác phông, 
chng tharn nhUng, giai doan 2021-2025; Chi thj s 13-CT/TU, ngày 
20/5/2021 cua Ban Thuong v1i Tinh uy ye tiep tic day manh  va nang cao chat 
h.rçing cong tác cài cách tu pháp trên dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2021 - 
2025; Chi thj s 11-CT/TU, ngày 01/4/2021 cUa Ban Thuàng vi Tinh Uy khóa 
XIX v tang cithng sir lãnh dio cüa Dàng di vâi cong tác thanh tra. Chi dao 
thirc hin D an tang c1IYng gii gin an ninh, trt tr, giai doan 2021 - 2025, bào 
dam CUC song bInh yen cho nhân dan. 

- Tirng buOc du tu, nâng cap, xây dmg trii sâ lam vic cUa Cong an, Ban 
Chi huy Quan sir các xa, phiRmg. 

- Tiêp tic dâu tix, xây drng, 4n hành hiu qua h thông camera giám sat 
an ninh, giao thông, trt tir trên dja bàn thành phô, nhäm nâng cao chat hrcing, 
hiu qua hot dng theo dOi, giám sat, chi huy, diêu hành Cong táC báo dam an 
ninh trt tir, phông chng ti phtm, báo dam an toàn giao thông trén dja bàn 
thanh pho. 

6. Xây drngDáng Va h thng chInh trj trong s3ch, vu'ng mnh, cüng 
co vtrng chac niem tin va bao dam siy hai long cua Nhan dan 

- Chi do thirc hin hiu qua Nghj quyt s 15-NQ/TU, ngày 22/01/2021 
cUa Thành üy ye dôi mri, nâng cao chat lung h9c tip, quán trit, triên khai 
thirc hin các nghj quy& cUa Dãng, giai dotn 2021-2025; Kê hoach so 71-
KHITU, ngày 25/6/2021 th%rc hin D an s 03-DA/TU ngày 27/4/2021 cüa 
Ban Thu&ng vii Tinh üy v dy manh,  nâng cao cht lucing cong tác tuyén 
truyn, giào diic báo v nn tang tu tuâng cUa Dãng, xây drng van hóa, do 
dirc trong Dáng va h thng chinh trj d.0 tranh, phan bác cac thông tin sai trái, 

A A A . I I luan diçu xuyen tac  cua the lirc thu dch trong tmh hinh mm; Ke hoach  hanh 
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dng s 68-KH/TU, ngày 21/6/2021 thirc hin Chi thj s 06-CT/TU, ngày 
04/3/202 1 cUa Ban Thuing viii Tinh üy v di mâi, nâng cao chit hrcing, hiu 
qua cong tác tuyên truyn ming và boat  dng báo cáo viên cüa các cp üy 
trong tInh hInh mâi; K hoach  s 93-KH/TU ngày 21/10/2021 cüa Thành üy 
thirc hinChi thj s 17-CT/TU, ngày 06/8/202 1 cUa Ban Thithng vii Tinh üy 
v tang ci.ràng sij lành dao  cUa cac cp üy di vói cong tác nghiên cru, nm 
bit, djnh huâng du Iu.n xã hi trong tInh hInh mâi. 

Chi dao  thirc hiçn nghiern tuc, chat lucing Ket luan  so 01 -KL/TW, ngay 
18/5/2021 cüa B ChInh trjv tip tiic thiic hin Chi thj s 05-CT/TU, ngày 
15/5/2014 cua Bc Chinh trl khoa XII ye day manh  hc  tap  va lam theo tu 
tuOng, dao  dirc, phong each H6 ChI Minh; Quy djnh s 16-QD/TU, ngày 
15/11/2021 cüa Ban Thu?ng vi Tinh üy v thirc hin van hóa, dao  drc trong 
Dáng và h thng chInh trj tai  Dâng b tinh Yen Bái. 

Chi dao  thc hinD áns Ol-DA/TU, ngay 29/4/2022 v xây dirng 
Trung tarn Chinh trl thanh pho Yen Bai dat  chuan muc I, giai doan 2022 — 
2025, Kê hoach so 128-KHITU, ngày 26/4/2022 thirc hin Dê an so 05-
DA/TU, ngày 12/10/202 1 cüa Ban Thumg vii Tinh Uy v Dy manh,  nâng cao 
chit luqng dào tao,  bi dixOng l lun chInh trj và nghip vi cho can b, dáng 
viên, doàn viên, hi viên a ca sa; trvng tarn là di tuçing cp üy viên, bI thu 
chi b, can bO Mtt trn To quc, các doàn th chInh trj - xã hOi a xã, phuing, 
thj trn, giai doan2021-2025. 

- Chi dao  trien khai thirc hiçn hiçu qua Ngh quyet so 16-NQ/TU, ngay 
22/01/2021 cüa Thành üy v nng cao chit krçmg dOi  ngü can b, cOng chrc, 
vien chuc hç thong chrnh trl thanh pho, giai do?n  2021 -2025; Ngh! quyet so 17-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thinh üy v phát buy vai trô cUa di ngü ngtr&i 
hoat dng không chuyên trách a thôn, to dn phô trong tham gia phát triên kinh 
t - xà hi, giü gin an ninh, trt tr xay dirng h thng chInh tn ô co sa, giai doin 
2021 - 2025; Nghj quyt s 18-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thành Uy ye nãng 
cao cht luqng sinh hoat  chi b; tang cuông näng 1irc lãnh dao  süc chin Mu cüa 
th chtirc dãng va dáng viên, giai do?n 2021 - 2025; Quy djnh s 06-QD/TU, ngày 
31/3/2022 cüa Ban Thuang vi Thãnh Uy ye vic Scra dOi, bô sung mOt  sO ni 
dung, tiêu chI xây drng chi b kiu mu thuc Dãng bt thãnh ph Yen Bái và 
K hoach  s 125-KHITU ngày 3 1/3/2022 cüa Thành üy Yen Bái thirc hin D 
an s 07-DAITU, ngày 28/02/2022 cüa Tinh üy Yen Bái v xây drng chi bt kiu 
mu trong Dãng b tinh Yen Bái, giai doin 2022 - 2025. 

.. . , ' , - Tiep tuc chi dao trien khai dam bao 19 trrnh Ke hoach  so 134-KHITU, 
ngày 09/6/2022 cUa Thành üy Yen Bái trin khai thrc hin lrng ding nn tang 
s "St tay dáng viên din tCr" trong Dãng b thành ph Yen Bái; D an s 11-
DA/TU, ngày 28/10/2022 cüa Tinh üy Yen Bái "St tay dãng viên din tr tinh 
Yen Bái". 
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- Chi dao  trin khai thirc hin hiu qua K hoach  s 96-KHITU, ngày 
23/11/202 1 cUa Thành üy thrc hin Dé an s 04-DA/TU, ngày 01/9/202 1 cüa 
Ban Thx&ng vi Tinh Uy v nâng cao chat luçing, hiu qua Cong tác kim tra, 
giám sat cUa cap Uy, Uy ban Kim tra các c.p giai doan  2021 - 2025; Chi thj 
so 05-CT/TU, ngày 26/4/202 1 cüa Ban Thr&ng vi Tinh üy v tang cithng s1r 
lãnh dao  cüa Dàng di vâi cong tác tin nguO'ng, ton giáo giai doan 2021 - 2025; 
Chucing trInh hành dng s 22-CTr/TU, ngày 21/6/2021 cüa Thành üy thirc 
hin Nghj quy& s 40-NQ/TU, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Thiing vi Tinh Uy 
ye nâng cao näng 1irc, hiu qua hoat  dng cUa Mt trn T quc và các doàn 
the chInh trj - xa hi. 

- Chi dao  trin khai thirc hin K hoach  s 273/KH-UBND, ngay 
06/10/2021 tong the cai each hanh chinh nha nuoc, gial doan 2021- 2025, dnh 
hiió'ng dn näm 2030, tao  dt phá trong giái quyt thu tiic hành chInh v dt 
dai cho ngri dan. 

- Tip t11c chi dao  thirc hin K hoach  s 113-KH/TU, ngày 25/02/2022 
v thirc hin Kt 1un s 21-KL/TW cüa Ban Chp hành Trung uong Dãng 

A A , A . A . 
khoa XIII ye day manh  xay dmg, chinh don Dang va hç thong chinh trl;  kien 
quyêt ngän chn, day lUi, xir 1 can b, dãng viên suy thoái tu tuâng chInh trj, 
dao dirc 1i sng, biu hin "t%r din bin", "tir chuyn hóa". 

IV. TO CH11C THIXC HIN 
1. Các c.p üy dáng, chInh quyn, Mt trn T quc, các doàn th chInh trj 

- xä hi tr thành phô den co sâ to chüc h9c tip, quán trit tuyên truyên sâu rng 
den toàn the can bO,  dâng viên và nhân dan; can cir chirc nàng, nhim vi và tInh 

A . A A A • . n hinh thtrc te cua don vi mrnh de to chuc trien khai thirc hiçn kp thai, co hiçu 
qua Chuang trrnh hanh dçng cua Thanh uy, nham thrc hiçn thang 1i Ngh 
quyt Dai  hi Dáng các cp, Kt 1un s 21-KL/TW, ngày 25/10/202 1 cüa Ban 
Chap hành Trung uong Dãng khóa XIII v d.y manh  xây dirng, ehinh dn Dàng 
va h thông chInh trj; kiên quyêt ngàn chn, day lüi, xr 1 can b, dãng viên suy 

A , A. A •.Z. ... • . A ,, thoai ye tu trnmg chinh trl, dao due loi song, bieu hiçn tir dien bien , tr 
A , ,, • A A A chuyen hoa ; Ngh quyet so 21-NQITW ngay 16/6/2022 cua Ban Chap hanh 

Trung uang Dãng khóa XIII ye tang ctthng cUng cô, xây dirng to chcrc co sâ 
, A . . 

dang va nang cao chat hrng dci ngu dang vien trong giai doan mat. 

2. Hi dng nhân dan thành ph phi hçip vâi UBND thành ph chi dao 
trién khai th?c hin nghiêm tUe các nghj quyêt, dê an, kê hoach  phát triên kinh 
t - xã hi, bâo dam quc phOng - an ninh phü hçip vâi Chuong trInh hành 
dng và giám sat qua trInh t chirc thirc hin nhtm thirc hin th.ng lqi miic 
tiêu Nghj quyêt Dai  hi và Chuong trInh hành dng cUa Thành Uy. 

3. Uy ban nhân dan thành ph, the co quan, don vj chi dao  trin khai thc 
hin có hiu qua cácNghj quyt chuyên d, Chuong trInh hành dng, D an 
thrc hiçn Ngh Quyet Dat  hçi Dang b trnh khoa XIX, Ngh quyet Dat  hçi 
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P , P 

Dâng b thành phô khóa XX, nhim kS'  2020-2025, báo cáo Thành üy ye kêt 
qua thirc hintheo quy djnh. 

4. Các dông chI Uy viên Ban Thung vi1 Thành Uy, Uy viên Ban Chap 
A • A A A P P A P hanh Dang bQ thanh pho &rqc phan cong chi do, phi trach cac de an, ngh 

quyt cüa Chuong trInh có trách thim tham muu thành 1p các Ban Chi dao, 
A A P A A A P A A A A 

To cong tac de trien khai thrc hiçn cac de an, ngh quyet theo phan cong va 
chi dao  vic quán trit, triên khai Nghj quyêt Dai hOi dai biêu Dâng bO tinh 
1n thir XIX, Nghj quyt Dui hi dai  biu Dáng bO thành ph 1n thir XX, Nghj 
quyet Dai  hçn XIII cua Dang, Ket luan  so 21-KL/TW ngay 25/10/2021; Ngh 
quyt s 21 -NQ/TW ngày 16/6/2022 cUa Ban Chp hành Trung uong Dáng 
khóa XIII r linh virc, dja ban duçic phân cong phi trách. 

5. Uy ban Mt trn To quôc và các doàn the chInh trj - xã hOi  thành phô, 
day manh  tuyên truyên, 4n dng, tp hqp các tang lap nhân dan; tIch cisc phát 
dng vá huang t'rng các phong trào thi dua yêu nuOc, tham gia và giám sat vic 
thirc hin Chrnng trInh nay. 

6. Ban To chuxc Thành üy tham mixu bô trI, sap xêp can b dam báo phü 
hcrp vâi näng 1rc, khá näng chuyên mon cüa trng ngu?i dê th%rc hin hiu qua 
cac ni dung Chwing trInh hành dng; kjp thii d xut khen thuâng, dng 
viên các tp th& cánhâncó thành tIch xuât c; tham muu kiên quyt diu 
chuyen, thay the nhung can b, dang vien thieu tinh than trach nhiçm, tn trç, 
han chê ye näng lrc trong triên khai thrc hin nhim vii. 

7. Ban Tuyên giáo Thành üy chi dao,  djnh huang các co quan thông tin, 
truyên thông cüa thành phô day manh  cong tác tuyên truyên; kjp thi phán 
ánh, dua tin v nhng cách lam hay, mô hInh sang t.o cüa các tp th& cá nhân, 
dông thai phé phán nhng tp the, cá nhân không tIch circ, thiêu trách nhim, 
gucing mu trong lãnh dao  to chirc thrc hin Chuong trInh nay. 

8. Uy ban kim tra Thành üy hang näm tham mini cho Thành üy, Ban 
Thu&ng vi Thành üy xay dirng chixcrng trInh, k hoach  và t chirc kim tra, 
giám sat thirc hin Chucing trInh hành dng nay, djnh k' báo cáo Thành Uy 
theo quy djnh. 

9. Vim phông Thành üy chü tn, phi hçip vâi các Co quan lien quan thtr&ng 
xuyên theo dOi, don dc vic thirc hin Chuong trInh và djnh kS'  tng hçp báo 
cáo Thành üy./. 

Nai nhân:  
- Thu?rng trrc Tinh ày (d b/c), 
- Thrnmg true HDND - UBND TP, 
- Các dông chI Thành ày viên, 
- Các Ci quan tham mum giüp vic Thành ày, 
- MTTQ và các doàn the TP, 
- Các chi, dãng bô trrc thuc, 
- Luii BTG, VT/lU. 

T/M THANH UY 
BI THIJ 

Do Dtrc Minh 
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