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CHU'(JNG TRiNH HANH BONG 
CUA BAN CHAP HANH DANG BO THANH PHO YEN BAT KHOA XX 

Thiyc hin Nghj quyt s 30-NQ/TU ngày 24/02/2021 cüa Ban Chp 
hanh Bang bç tinh Yen Bai khoa XIX ye phat trien nganh d1ch vii 

tinh Yen Bái, giai don 202 1-2025 

.,,' . , Thc hiçn Ngh quyet so 30-NQ/TU ngay 24/02/2021 cua Ban Chap 
, A I A t P A A I A 

hanh Dang b9 tinh Yen Bai khoa XIX ye phat trien nganh dch vi trnh Yen 
Bái giai doan  2021 - 2025, Thành üy Yen Bái ban hành Chucing trInh hành 
dng thc hin Nghj quyt vâi nhUng nOi  dung cii th nhu sau: 

I. MLJC BICH YEU CAU 

1. Nâng cao nhn thire và thng nh.t cao v chInh trj, tu tix&ng và 
hành dng trong toàn Dãng bO va nhân dan các dan tc thànhph6, truóc ht 
là can bO thu chôt các cap, các ngành, doàn the ti'r thành phô den ca si ye 
quan dim, mitc tiêu, djnh hu&ng, nhim v1i chü yu trong phát trin ngành 
djch vi trên dja bàn thành ph giai doan  2021-2025. 

2. Trên ca si th6ng nht cao trong Dàng bO,  sir dng thun trong nhân 
dan, phát huy sue manh dai doàn kt toàn dan, thire hin "Nói va lam theo 
nghj quyt", phn d.0 thirc hinth.ng lçii mllc tiêu Nghj quyt hinghj ln 
thu nam Ban Chap hanh Dang b9 tinh Yen Bat khoa XIX ye phat trien nganh 
djch vi tinh Yen Bái giai doan 202 1-2025. 

3. Qua trInh t chüc thirc hin phãi gn vi quán trit thire hin nghiêm 
tue cac chü tri.rclng, chi thj, nghj quy& cUaDãng, barn sat sr lãnhdao, chi dao 
cua Tinh uy, Uy ban nhan dan trnh. Thung xuyen kiem tra, don doe, giam 
sat; b sung, cp nh.t nhtng chU truo'ng, nhim vii mOi d dáp ung vOi yeu 
c.u, dôi hôi cüa thirc tin. D cao tinh than ehü dng, sang tao,  dôi mth, gän 
trách nhirn cña tp th và ngixYi dirng du d dam bão thçrc hin chuang 
trInh dat  chat luçing, hiu qua cao nhât. 

II. MIJC TIEU TONG QUAT vA CAC ciii TIEU CHU YEU 
1. Miic tiêu tng quát

A A Cc cau lal  nganh dch vi theo hucing chuyen nghicp, hiçu qua, nang 
cao chtt lucing và näng l%rc canh  tranh, tp trung vào các ngành djch vçi Co 
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tim näng, th manh  cUa thành ph, thra djch vi.i trâ thành ngành kinh t quan 
trpng, tao  dng lirc phát trin kinh t - xâ hi nhanh, bn vng theo hixóng 
"xanh, hài hOa, bàn sac và hanh  phüc". Hoàn thin dông bO h thông c chê, 
chInh sách phát trin ngành djch vi theo Co ch thj triirng djnh huóng xã hi 
chu nghia; buy dng, phân b và sfr diing hiu qua các ngun 1irc xây dig 
két câu ha tang djch vi; xây drng, phát triên các san phâm djch vi chat 
hrqng, hiu qua va có sirc canh  tranh cao. Phát trin da dng các loai hInh 
djch vi phii hop v&i dc dim cüa dja phucing dáp 1mg nhu cu xa hi. Lien 
kêt ch.t chê vói cac dja phinmg trong va ngoài tinh dê thra thành phô Yen 
Bái trâ thành trungtâm giói thiu, san giaodjch, chq du rni, thj tnthng tiêu 
thi,i cac san pham nong, lam san, cong nghiçp chu 1irc cua tinh va khu virc. 

P 7 •A 7 A 2. Cac chi tieu chu yen 
Tc d tang truOng toàn ngành djch vi bInh quân giai droan 2021 - 

2025 d.t trên 10,3%/näm; den näm 2025, ngành djch vi trong co c.0 kinh t 
dat khoang 52%. Trong do: 

- Djch vi du ljch: S h.rqng khách du ljch dn thäm quan, vui chai, 
nghi duOng... tai  thành ph dat  100.000 ngtthi vào näm 2025. 

- Djch vii thuong mai:  Tng mlrc ban lé hang boa và doanh thu djch v'i 
tiêu dung näm 2025 dat  22.000 t dông; tôc dO tang bInh quân giai doan 

0 ., . A A . A 2021-2025 dat  10,3 /o/nam; gia trl xuat khau tren da ban den nam 2025 dat 
162 triOu USD; t trçng giá trj thucing mai  - djch vii trong Ca cu kinh t cUa 
thãnh pM dn nm 2025 là 52%; t trçng ban lé cUa các 1oi hInh ban lé hin 
dai trong tng mire ban 10 ttr khoang 10% hin nay len 30%. 

- Djch vii giáo diic và dâo tao:  Huy dng trên 35 % trO em trong dO tui 
ra nha tre, 97 /o tre em trong dç tuoi mau giao ra lop; lOO/o tre 6 tuoi vao lop 
1; 100 % h9c sinh hoàn thành chi.rong trInh tiu hpc; 99 % hc sinh hoàn thnh 
c.p hpc trung bce co s&; duy tn tr 100% s tnrOng mm non, pM thông dat 
chuân quôc gia. Dam bào so luqng, Ca Can giáo viOn giãng day a tat ca cac cap 
hçc; 100% can bO quán l, giáo viên dat  chun trInh dO dào tao  theo quy djnh. 
5 tnr?ng trong diem ye chat krng, trtthng chat lung cao. 

- Djch vi y t& chäm soc sirc khOe: Tui thQ trung bInh ngui dan dat 
74,5 tuôi; so nàm sOng khoO d.t tOi thiêu 69 näm; giiràng bOnh dat 123 
givang/1 van  daii, bác s dat  37 bác s'/1 van  dan; t' 1 trO em dithi 01 tui 
dirçc tiêm day dU các loai  v,c xin d.t 99,5%; duy tn 15/15 xã, phu&ng dat 
tiêu chI quôc gia v y t d.t 100%. 

- Djch vii tài chinh, ngân hang, bão him: Nâng cao náng hrc và hiu 
qua hoat  dng cüa mng hrâi các ca sâ cung c.p djch vi hin có d dat  mire 
thng truing tin ding h.ng näm tir 12 - 1 4%/nãm; phát trin da dang  các  loai 
hInh bào hiêm; mi rOng,  phát trin them các loai  hInh djch vii mu dáp 1mg 
nhu câu cüa xã hôi. 
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- Djch vu logistics và v.n tâi: HInh thành, phát frin h thng vn tâi 
cong cong trong thành ph6 và các huyn lan Cfl (Xe bus) ph%ic vi nhu cAu di 
lai cUa nhân dan và giâm áp lirc cho giao thông do thj; nâng cao ch.t luqng 
phiic vi va ma rng quy mô du tu djch vii taxi. Khuyn khich ngixai dan dn 
chuyn di phuong thirc di lai tir phuong tin cá nhân sang phucing tin cong 
cong gop ph.n cái thin tInh hInh giao thông, môi tru6ng do thj. 

- Djch vij cong ngh thông tin và truyn thông: Phát trin h tang bini 
chInh theo hiró'ng day math  chuyên dOi so trong buu chInh; phát triên h tang 
s theo luróng dng b, hin dai  d thüc d.y chuyn di s& huâng tOi nn 
kith tê so, xâ hti so; 100% các khu, ciim cOng nghip và trung tam thành phô 
duçic phü song 4G/5G; 100% h gia dInh tip cn djch vii truyn hInh trã 
tiên; t' 1 triên khai djch vii cong trçrc tuyén a mirc d 3 dat  100%; T l triên 
thai djch vi cong tnjc tuyên & mirc dO 4 dat 75%. 

III. NfflM VJ TRQNG TAM, GIAI PHAP CHU YEU 
1. Cong tác länh do, chi do 
1.1. Tang cwô?lg sr ldnh dio cüa Dáng vphát triän ngành djch vi 
Tang c1zông sir lãnh dao  cüa các c.p üy dàng, vai trô cüa M.t trn T 

quc va các doàn th chInh trj - xã hi trong vic t chüc quail trit, ph bin 
sau rçng Ngh quyet, chuong trinh hanh dçng dtnh  huong phat trien nganh 
djch vii. Các cp üy, chInh quyn nâng cao hiOu lirc quãn 1 trin thai thirc 
hin Nghj quyt, chiicmg trInh hành dng trong tuyên truyn, phô biên, v.n 
dOng nhân dan tham gia phát trin kinh t, th.t là di vói lTnh virc djch vu. 

fMy math  cong tác tuyên truyn, van  dng nhm tao  sr chuyn bin v 
nhan thuc va hanh dçng cho can b9, dang vien, cac tang lop than dan, doanh 
nghip, các thành phn kinh t v chü trixclng, djnh huOng, nhim vi phát 
trin ngành djch vi thành ph theo hixâng van minh, chuyên nghip, hin dai, 
thitc dy kinh t do thj tang trixang nhanh, bn vrng gop phn khOng ngfrng 
nâng cao dai song 4t chat, tinh than eüa nhân dan. 

1.2. Nâng cao hiu ly'c, hiu qua quán lj nhà nithc v djch vy 
Dy m.nh cãi each hành chInh, trQng tam là cãi each thU tiic hành 

chInh, cài thin môi truàng kinh doanh, nâng cao näng hre canh  tranh. Rà 
soát, rUt ngn thai gian giãi quyt các thU tiie hành chInh. Phát huy hiu qua 
hoat dng cUa BO phn phic vii hành chInh cong thành ph và các xâ, 
phu&ng. Trin thai thirc hin vic dim t qua thirc hiOn các nOi  dung cài 
each hanh chinh la tieu chi binh xet thi dua then thuong hang nam doi voi 
các phOng, ban, don vj, Uy ban nhân dan các xã, phung. 

Doi mm, tang cuong nang lirc, tinh than trach nhiçm cua d9l ngu can 
b,công chüc, viên chirc quân l nha rnrac v thuong mai, djch viii, du ljch. 
Chu tr9ng den cong tac quan ly th1 trucing, chong hang gia, hang kern chat 
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hrqng, tang ci.rông Cong tác v sinh an toàn thirc phm. Thrc hin t& Cong 
tác dr tInh, d báo, thông tin thuong mai,  xüc tin thiiang mai  d giüp các 
doanh nghip Co diu kin phát trin dung hithng và hiu qua; lam t& chiirc 
nãng báo v quyên lqi cüa ngu1i tiêu dung. 

Tang cithng cOng tác kim tra, giám sat nhm kim soát, duy trI và 
nâng cao ch.t luçing san phm djch vi; xây dirng ch tài dü m?nh  và dy 
mnhphán cp trong quàn 1 nhm phát huy tInh näng dng, chü dng, sang 
tao cua cac cap, cac nganh va sçr tham gia tich clrc cua cong dong doanh 
nghip và ng1.ri dan. 

, . A 2. Phat trien h3 tang nganh dch vy 
Tfrng btrâc ma rng không gian do thj thành ph Yen Bái theo quy 

hoach chung, gn vói hmnh thành cac vüng chirc näng và các triic không gian 
chInh; du tu xay dirng dng bO Cu Sa ha t.ng khu dO thj rnâi hihi ngn song 
Hong, khu do th mm dcc hai ben song Hong voi kien truc hiçn di, co tmh 
thm m5 cao, mang dc trung cüa mt do thj min mM d tao  dim nhãn do 
thj, thuic d.y phát trin thtrcing mai  theo hisóng van minh, hin dai. 

Tip tuc thu hñt, m6 rng h thng trung tam tht.rcing mai,  siêu thj, 
chuôi cira hang tr chn, chuyên doanh trên dja bàn; xây drng trung tam XUC 

tin thixcmg mai,  giJi thiu san ph.m tiêu biu, d.c trung cüa tinh, thành ph. 
Sp xp l.i CáC chq trén dja bàn theo quy hoach,  mi gçi du tu chuyn dôi 
mo hrnh quan ly Chg Yen Bai va dim chq Ben Do di vao hoat  dçng; di 
chuyn mt s chçr tai  khu vrc trung tm (nhu chçi phuöng Dng Tam, Yen 
Thjnh, Nguyen Thai HQC) dê xây dirng các siêuthj, trung tam rnua sam van 
mrnh, tiçn 1i. Hrnh thanh va duy tn mt so tuyen pho, khong gian van boa, 
du ljch, thixcxng mai  djch vi, m thc g.n vai phát trin kinh t dêm. 

Chinh trang, nâng cap và nhân rng các tuyôn dis&ng, tuyên phô kiêu 
mâu. Triên khai thrc hin có hiu qua Dê an "Xây dirng thi diem tuyên phô 
di b tai  phu0ng Dng Tam và phithng Nguyn Thai Hçc". 

Xây dirng các gian hang trixng bay, giâi thiu, ban CáC san phm OCOP 
cUa thành phO và cüa các dja phuong khác trong cà nuóc tai  khu vrc chg 
phu?ing Yen Thjnh và chg phiiông Nguyn Thai Hoc. Dn nàm 2025 ma 
them mOt so C1:ra hang tai  phithng Minh Tan, xä GiOi Phiên. 

Giâi ngân kjp thai các dr an du tu phát trin, dng thii chU dng phi 
hçTp giãi quyt trit d cac di,r an con tn deng: Trung tam thuong mai  Hôa 
BInh Minh; khu Trung tam Thircmg mai,  khách  san  Hoa Sen Yen Bái. 

3. Nâng cao cht lu'qng ngun nhân 1ic các nganh dch vy 
Quan tam phát trin ngun nhân lirc, dào tao  di ngü nhan lrc chat 

luçing cao, chü trçng phát trin di ngü can bO quan 1, can b khoa hc k 
thuat, nhân lirc quãn trj doanh nghip có trinh d, näng 1irc, dáp lrng yêu cu 
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A A A A 9 A 9 cua cong nghç so. Huy d9ng sir tham gia cua doanh nghiep trong dao to 

ngh, gn dao t.o vâi nhu cu si'r diing lao dung cüa doanh nghip, nht là 
trong các linh vrc, ngành ngh dang thiu nhân lirc nhi.r: Djch vii, du ljch, 
thông tin, vin thong, maketing, logistics... dng thii h trq kt ni cung - 
cu lao dng, t?.o  diu kin thu.n lçii cho các doanh nghip tuyn diing lao 
dng trong và ngoài thành phô. Co kê hoch djnh huâng nghê nghip cho hc 
sinh trung hc d chü dng t,o ngun nhân 1irc hcip l cho phát triên. 

4. Nhiçm vy, gial phap ci the theo tirng Iinh vrc 
4.1. Du lich 

A A P A 9 A A 9 A P Tiep tiic thirc hiçn co hiçu qua Ngh quyet so 08-NQ/TW cua B Chrnh 
A •A , . A ... . A A trl ye phat trien du lch trci thanh nganh krnh te mui nhçn va Ngh! quyet so 35- 

9 9 9 A A • A n p 
NQ/I'U cua Tinh uy ye day manh  phat trien du lch tinh Yen Bai giai doan 
20 16-2020, djnh huOng dn nàm 2025. Phát trin du ljch thành ph trén co s& 
lien kt chit chë vOi du ljch khu virc Tây Bc và vüng Trung du min nüi phIa 
B.c; tIrng bi.rót dua thãnh ph trà thãnh mt trong bé,n vilng trçng dim v du 
ljch cUa tinh. Khuyn khIch phát trin các san phrn du ljch có lçii th nhu du 
ljch MICE (t chüc hi nghj, hi thào, sçr kin...) kt hçp vói mua sam, chtta 
beth, nghi duüng, m thrc, th thao, vui chci giài trI...

P. 

Xây dirng mt so tour du ljch ni thành nhu Ben phà Au Lâu - Khu 
tiI&ng nim Nguyn Thai Hçc và các chin si hy sinh trong cuc khii nghia 
Yen Bái - Di tIch ljch sir vn hóa yuan hoa Nhà ken - L Dài San 4n dng 
Yen Bái. Tang cuang các hoat  dng du tix, lien kt phát trin du ljch gi1ta 
thành ph vâi các huyn, thj trong tinh, hInh thành các tour tuyn khai thác du 
ljch vüng Tây Bc nhi.r Mu&ng Là (Nghia Lo), h Thác Ba (Yen BInh), d.m 
Van HQ1 (Tran Yen); Suoi Giang (Van Chan), den Bong Cuong (Van Yen), 

n A 9 9 . A A P P ruvng b?c  thang (Mu Cang Chai)... Nang cap, ton tao  cac khu di tich lch su, 
h thng dn chüa... phát trin cac san phm du ljch sinh thai, du ljch van hóa, 
du lich tam linh. 

Xây drng h thng ca s& urn trU, nhà hang, khách san  kt hçip không 
gian sinh thai phiic vii nhu cu eüa du khách tp trung 2 ben b song Hng Va 
khu vrc dO thj mâi xã Gki Phiên. Phát triên các nhà hang, khách san  cao cap 
trong các khu, cu1m thuang mai  djch v1i dc theo thrang Au Ca, duang 32C 
ma rQng, tren cac triic duang mm gan vm cac khu do th. 

4.2. Thiwng miii 
A A. , A • A , , A Phat huy nguon 1rc toi da tu cac thanh phan kinh te, tranh thu cac nguon 

1irc tir ben ngoài, tip tiic khuyn khIch du tu xây dirng ca sâ ha thng thuang 
mai hin  dai  nhtr trung tam thuong mai,  siêu thj, cüa hang tir chçn, cra hang 
chuyên doanh, nhà hang có quy mô 1ón trén các triic duxang Nguyn Tt 
Thành, Au Ca, khu do thj mói xã Gi6i Phiên, phuang Hçp Minh; dy manh 
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cac hoat  dng xüc tin thixong mai  cac san ph.m nông nghip dja phtxang nhix: 
min dao Giâi Phiên, mt ong Minh Bão, n.m linh chi, mc nhi. 

Tip t1ic thu ma rng h thng trung tam thung mai,  siêu thj, 
chui ci:ra hang tr chçn, chuyên doanh trén dja ban; xay drng trung tam xüc 
tin thuong mai,  giói thiu san phm tiêu biu, d.c trllng cüa tinh, thành ph. 
Sp xp lai  các chq trén dja bàn theo quy hoach,  mri gçi du tir chuyn dôi 
mô hInh quán l Chçi Yen Bái, khai thác quán l phát trin chq Bn Do (Giai 

Phien); di chuyn mt sé chq tti khu virc trung tam (nhii chçi phu&ng Dng 
Tam, Yen Thjnh, Nguyn Thai Hçc), d xây dirng các siêu thj, trung tam mua 
s.m van minh, tin lçii. HInh thành và duy trI mOt  s tuyn ph6, không gian 
van hóa, du ljch, thucing mai  djch vii, m thirc g.n vai phát trin kinh t dêm. 

Di mói phuong thirc kinh doanh thucing mai,  djch vi theo hrn5ng 
chuyên nghip, xây drng hInh ânh van minh, thanh ljch tai  các cira hang kinh 
doanh thuong mai,  djch vi, gtn vOi sir bão dam v chat hzcing hang hóa, djch 
vi, ch.t h.rçing phiic vi. Tuyên truyn, vn dng ngu?i tiêu dàng thay di thói 
quen, hành vi mua srn; xutiên sü d%ing các sànphrn tiêu dung ben vng, 
than thiçn voi moi truang, day math  thanh toan diçn tu, khong dung tien mat. 
Tang ci.râng quán 1 nhà nuàc v hoat dng thuo'ng mai  djch  vii,  kiên quyt 
giài tôa các tçi dim ch cóc, ban hang rong, kinh doanh lan chiêm lông 
dixO'ng, via he, ành hi.râng tâi van minh do thj. 

4.3. Giáo dic và dào tao 
Tip tie thrc hin hiu qua vic di mai can bàn, toàn din s1r nghip 

giáo diic và dào tao  theo tinh th.n Nghj quyt s 29-NQ/TW; thirc hin miic 
tiêu nâng cao dan tn, dào tao  nhân lrc và bi dung nhân tài, xây drng nn 
giáo due thành ph "chun hóa, hiên dgi hóa, xd hi hóa". Di mai ni 
dung, chuong trinh dao tao,  nang cao chat li.rçing, hiçu qua giao diic toan 

A A A A A 

diçn. Lam tot cong tac pho cap  giao dic, nam 2025 thanh pho dat  chuan pho 
cp giáo diic mm non cho tré 4 tui, tré 5 tui, ph cp giáo dic tiu h9c, 
trung h9c co sa mirc d 3 và xóa mu chct mrc d 2. Thirc hin tot cong tác 
phân luông hçc sinh sau hoàn thành cap hçc THCS và THPT. 

A A 1 • 

Dieu chrnh, bo sung hçip ly quy mo mang hrai cac co so giao diic va 
dào tao  trên dja bàn thành ph, dy math  xã hi hóa giáo diic và dào tao. 
Tip tiic d.0 tix, tang cuang co s vt chit xây dirng các trithng theo huang 
dat chuân, phân dâu den nàm 2025, 100% trithng cOng 1p trên dja bàn dat 
chuân que gia, trong do trên 35% tru&ng mrn non và tiu hçc cong lLp dat 
chuân mirc d 2; 02 tntthng m.m non ngoài cong 1p dat  chun quc gia. Tp 
trung nguôn 1irc xây drng 05 trithng trçng dim v cht li.rgng, trung ch.t 
hrçing cao trên dja bàn thành phô. 

Quan tam xây dirng, sp xp, dào tao,  bi dirng dOi  ngü can b quãn 
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1, giáo vien, nhan viên bão dam 1 trInh thirc hin chuang trInh giáo dc ph 
thông m&i; b6 trI ctOi ngü giáo vien dam bâo dng du v chit h.rçing giáo diic 
tai các nha truYng, tai  các c.p hçc. Näm 2025, 100% can b quãn 1, giáo 
viên dat  chun v chuyên mon nghip v theo Lust Giáo dic 2019 và có 
chüng chi ngoai ng, tin hçc, chirng chi chüc danh ngh nghip. 

Chi dao  các nba truông dy manh  xng diing cong ngh thông tin và 
khai thác t& phông hc thông minh trong qua trInh giáng day, ph.n du näm 
2025, 100% phOng hçc van hóa duçic du ttr thi& bj day h9c thông rninh. Day 
mnh giáo dic mUi nh9n, nâng cao ch.t lucrng giáo diic toàn din, dua thành 
ph tr& thành trung tam giáo diic va dào tao  chat hrcxng cao cüa tinh. Tang 
cu&ng các bin pháp giáo diic phông chông bao 1c hçc diithng, phông, chong 
tai nan  thucrng tIch, phông chng dui nuOc, phOng chng xâm hi tInh diic 
trong nhà trithng. 

Phát trin djch vii giáo diic theo huóng nâng cao cht hrçrng giáo dc và 
dào tao t?i các tnrng h9c và Co s giáo diic ph thông, day ngh dat  chun 
quc gia; da dng hóa các loai  hInh dào tao,  nâng cao khâ näng tiêp cn cong 
ngh so, k thut so và nâng cao nang lirc ngoai ngt, trInh dO tu van giáo 
dye; phát trin mang  luOi cung üng sách va thit bj truông h9c; h thng thu 
vin và các djch vy khác phát trin giáo dye va dào tao.  Tip tyc trin khai 
hiu qua xã hOi  hóa giáo dye; mi gçi, khuyn khIch, huy dng các ngun 1irc 
và tao  diu kin d toàn xã hOi  tham gia vao phát trin giáo dye; chü tr9ng 
cong tác phát trin các trithng trçng dim v cht lugng, tru&ng tu thyc, các 
trung tam ngoai ngtt; thyc hin D an tir chü mOt  phn kinh phi déd vói 05 
trung mâm non cong 1.p (Yen Thjnh, Bong Sen, Hoa Ban, Hoa Lan, 
Nguyn PhUc). 

4.4. Ytê, chámsócthckhóenhân dan 
A r P A F 9 A IS 

Nang cao chat 1uçng cham soc, bao vç sue khoe cua nguoi dan. Doi 
mâi, nâng cao chit luqng cOng tác y t d%r phông d chü dng üng phó vói 
các '°a  djch bnh nguy him; thxc hin hiu qua các chucing trInh y t, duy 
trI t 1 tré duói 1 tui duçic tiêrn d.y dü các loai  vc xin nàm 2025 dat 
99,5/o; ty lç tre em duoi 5 tuol suy drnh duong can nng theo tuoi con 4,1 /0; 

chiu cao theo tui con 7%; t 1 phçi nü có thai tiêm phOng un van 2 mUi 
dat 99%. Quãn 1 ch.t chë eác ho.t dng y ducic tu nhân, bão dam an toàn v 
sinh thrc phâm, chü tr9ng phát triên y h9e Co truyOn. 

Day manh xa hôi hóa ye cOng tác khám chfta bnh, phát triên h thông y 
t theo hi.rOng hin dai,  dy  manh  phát trin các djch vy y th cht luqng cao 
trong va ngoai cong 'ap•  Tiep tuc thirc hiçn Quyet dnh so 23481QD-TTg ngay 
05/12/2016 cüa ThU ttthng ChInh phU v phé duyt d an xay drng vâ phát 
trien ming lucn y te co so trong trnh hinh mm, phan dau den nam 2025, 100% 
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d s co hs quàn 1 si'rc khôe cá nhán; 100% trrn y t xä, phuô'ng Co dñ 
dieu kiçn kham, chua bçnh bao hiem y te va thrc hiçn thrgc day du cac ni 
dung cüa chãm soc sirc khóe ban du. Nàm 2025, xây drng Trung tam Y t 
thãn.h ph tr& thành trung thm y t hang  II. Tang cuing du Ui ye ca s& vt 
ch.t, trang thit bj y t cho tram y t xã, phuing và Trung tam t thãnh phô 
di dôi vOi dao tao,  bi dirng, phát trin di ngü y bac si. Näm 2025, giung 
bçnh dat  123 gnrong!1 van  dan; bac sy dat  37 bac sy/l vn dan. Tiep tiic tnen 
khai thirc hin miic tiêu Bão hiêm y tê toãn dan, phân dâu t 1 dn so tham gia 
bào him y t näm 2025 dat  100%. Dy mnh cãi cách hành chInh, 1mg ding 
cong ngh thông tin trong cOng tác quãn 1 bnh vin, cong tác chuyên mon. 

Thrc hin tot các chInh sách dan so, kê hoach hóa gia dInh, dam bào 
mire sinh thay th và giãm thiu m.t can bng giâi tInh khi sinh; chäm soc 
ngithi cao tui, trng bxóc nâng cao ch.t hxcng dâns. Tui th9 trungbInh 
cüa ngi.rôi dan den näm 2025 dat  74,5 tuôi; so nàm song khóe dat  tOi thiêu 69 
näm. Nâng cao cht hrng cung cp djch vii dan s gän vâi cung cap djch vi 
chäm soc sirc khOe sinh san va k hoach  hóa gia dInh. T' l tang dan s tr 
nhiên näm 2025 dat  1%. 

Phi hçp, lien t vó'i các bnh vin Trung uang tip tiic dào tao,  bi 
thrOng, xây drng di ngü th.y thuc, nht là di ngU bác s5 CO trInh dO,  näng 
1irc chuyên mon sâu, có y dire, trách nhim cao. 

4.5. Tài chInh, ngân hang, bão hiêm 
Phát trin n djnh và bn vftng hO th6ng ngân hang. Da dng hóa cac 

kênh cung 1mg djch vii tài chInh, ngân hang trên dja bàn; nâng cao ch.t hrcrng 
san ph.m djch vi ngân hang; tao  diu kiOn thu.n 1i d thu hut các ngân 
hang, cong ty tai chInh, bão hirn, cOng ty chirng khoán thành 1p cac chi 
nhanh, phong giao dch tren da ban. Khuyen khich cac to chuc, ca nhan thrc 
hiOn các giao djch qua ngân hang, m& rng, phát triên các djch vi thanh toán 
không dung tiên m.t. 

Djnh hiróng các doanh nghip bâo him phát trin theo hi.róng mO!  rng 
các l°ai  hInh, san phm bâo him nht là '°a  hInh phiic vi cho viOc bâo him 
ca sOv,t ch.t, hang hóa, kho ,bãi... cUacác Ca th san xut, kinhdoanh. 
Khuyen khich ma r9ng phat trien va tao  dieu kiçn thanh lap, phat trien d1ch 
vu tài chInh nhii: K toán, kim toán, tix vn tài chInh, thm djnh giá, djnh giá 
tài san... Xây drng Trung tam djch viii Tài chInh Ngân hang tai  phix&ng Dng 
Tam (chci Dông Tam) dê tang cithng h trq ngun 1irc cho nn kinh t. 

IJu tiên phát trin manh  các dich vi có tim näng, lçii th, ham hrçing 
khoa h9c cOng ngh cao nhu: cong ngh thông tin, thuang mai  din tfr, ngân 
hang... Triên khai djch vi thanh toán bang hInh thirc thanh toán din tfr 
không dung tien mt ('wu tiên thanh toán trén các thié't b/ di d5ng, thanh toán 
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thie't bj ch4,, nhan  the)  tai các bênh viôn, truông h9c, các xâ, phumg trên dja 
bàn thành ph& Phn du dn nàm 2025, trin khai djch vi thanh toán hpc 
phi, vin phi, tin din, nuc, internet, chi trâ luang không dung tin rn.t tai 
tht cá cac bnh vin, trueing hçc, xã, phithng trên dja bàn, bão dam t' l 
ngithi dan sü diving các djch vi nay d.t tr 80% tr& len. 

4.6. Logistics và vIn tãi 
Khai thác có hiu qua và nâng cao nàng 1irc 4n tài hành khách cüa ban.. 

xe Yen Bái và ben xe Nuc Mat, khai thác cac vj the, lçii the cUa dueing cao 
tc Nii Bài - Lao Cai. Du tix xây dirng cac bãi d xe tinh tai  các khu virc 
trung tam; cac diem dung don tra khach tren cac tuyen duong; phat trien dich 
vi v.n tãi cong cong nhu xe bus, taxi... Kêu gpi du tu, phát trin doanh 
nghip kinh doanh djch vii logistic gn vci 4n tài hang hóa phic vi các nhà 
san xu.t, phân phi san ph.m; phn du doanh thu ngành 4n tài giai doan 
2021 - 2025 tang bInh quân trên 11%/näm. 

A A A • a 4.7. Cong nghç thong tin va truyen thong 
A A A 

De xuat cac co che chmh sach nham tap  trung dau tu h tang cong nghç 
thông tin tiên tin hin drai,  an ninh, an toàn, trin khai Internet bang thông 
rng cht luçing cao dn tt cà các xâ, phi.ràng; xay dirng Va phát trin dng 
b9 ha tang du hçu tren tat ca cac hnh virc kinh te - xa hçi nhat la lrnh virc 
quân l' quy hoach, d.t dai, tài nguyen, môi trueing, do thj, y t, giáo dic, tài 
chinh, quán l dan cu... 

Tao diu kin thun li cho cac doanh nghip du tu trong linh v1rc 
thông tin, vin thông hoat  dng hiu qua, da dang hóa các loai hInh djch vi 
cung cap cho khách hang. Day manh i'rng d%ing cong ngh thông tin trong 
quân l, kinh doanh thuo'ng mai,  djch vi, phát trin thixcmg mai  din tir và 

A • 

cac dch vi ho trçi thucing mal  diçn tu; phan dau doanh thu buii chinh - vien 
thông giai doan  2021 - 2025 tang bmnh qun trên 12%/näm. 

A , A A A A 

Tiep tiic dau tu co so vat  chat, h. tang ky thuat cho hç thong phat thanh 
- truyn hInh, h thng phát thanh co si theo huâng hin dlai  gn vâi thirc 
hin dé an xây dung do thj thông minh. Duy trI hiu qua hot dng cüa 15 dài 
truyn thanh cosei, dam bão 100% các thôn và t dan plbo có ba truyn 
thanh, nang ty Ic so h9 dan duc nghe dai da phuong len 70/o. Nang cao 

P A P P S P ' 9 

chat luçing, trnh hiçu qua cac cac chuong trrnh phat thanh, website Ban tin 
7 A S A A • A S P f A 

Bang bç thanh pho, Trang Thong tin thçn tu thanh pho, da dang hoa cac kenh 
thông tin, tuyên truyn phiic vi t& các nhim vçi chInh trj tai  dja phuong, 
näm 2025, tiêp am phát song dài các cp dat 2.730 giô/näm trâ len. 

4.8. Khoa h9c và cong ngh 
Khuyn khIch, h trçi các doanh nghip va ngueii dan du tu di mOi 

thit bj, day chuyn cOng ngh va quân 1 cht luçing, xây drng thuang hiu, 
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nhãn hiu hang hóa; phát trin thj tnr?ing cong ngh và ma rng hçip tác trong 
lTnh vrc khoa h9c và cong ngh, tp trung vao các ngành va lTnh vrc có li 
the dâu tu phát triên nhu ngành chê biên nông, lam san, thirc phâm, san xuât 
vien nen näng lucng, v.t lieu xay khôngnung. Khuyn khIch áp ding cong 
nghç moi vao xu ly chat thai va bao vç moi truong. 

Khai thác, sir ding các kt qua nghiên ciru (mg diing vào san xut, tp 
trung 1ira ch9n, nhân rng các gi6ng cay trng, vt nuôi có näng su.t, chit 
hrcing cao; chuyn giao cac quy trInh k5' thut canh tác bn vtng, quy trInh 
VietGAP san xu.t liia, rau, cU, qua... Trin khai mOt  s üng diing cong ngh 
rnéci nhu h thng trn9i thông minh; sü di.ing tern truy xut ngun gc. D.y 
mnh phát trin thuong mai  din tü trong nông nghip; xây drng các gian 
hang, cac san phm nông san tiêu biu nhi.r min dao, mt ong, nâm linh 
chi... trên các san tinning mai  din t1r. 

4.9. Các djclz vi khác 

To môi trirang thun lçii d huy dng ngun lrc, khuyn khIch cac 
thành ph.n kinh t tham gia d.0 tir, phát trin da dng cac l°ai hInh djch vii 
d h trçr cho các ngành djch vi có tim näng, lçi th cUa thành phô, gop 
phn tht'ic d.y phát trin kinh t và chuyn djch co cu lao dng tr khu vrc 
nông nghip sang khu virc phi nông nghip, nht là các ngành djch vi 0' khu 
v1rc nông thôn, djch vii si'r d%ing nhiu lao dng. 

Thüc dy phát trin rnt s ngành dlch  vi trong linh vrc nông, lam 
nghip, djch vi môi trix0'ng theo huó'ng xã hi hóa là chü yu, thirc hin co 
ch dt hang, du thu d phát huy tInh nãng dng, chü dng, sang tao và 
hiu qua cUa ti'rng chU the thirc hin cung cap djch vu. 

5.U'ng ding khoa hçc cong ngh va báo v môi trtr&ng 
Day manh ho?t dung nghien cuu va ung diing khoa h9c cong nghç 

trong phát triên djch vi. Nâng cao hiu qua cOng tác quàn l nhà rnrOc ye bão 
v rnôi tru0'ng, tang cu0'ng kim soát ô nhim môi tnr&ng. Dy mnh tuyên 
truyên, phô biên pháp lut ye môi tru?mg cho các tO chi'rc, cá nhân có lien. 
quan nhäm nâng cao kiên thirc pháp lu.t cUa nguôi dan va doanh nghip; 
nâng cao thüc chap hành pháp lust trong thirc hin các hoat  dng lien quan 
dn môi tru0'ng. M0' rng pham vi thu gorn, xfr l rác thai; han  ch, giàm 
thiu rác thai nhra, phát trin các hInh thi'rc tr quán v giü gin v sinh môi 
tru0'ng trong khu dan cu, vn dng chung tay xây dirng thành ph xanh. Ph.n 
dâu den näm 2025, t l rác thai sinh hoat  duçc thu gom và xr l khu vrc do 
thj dat  100%; khu vrc nông thôn dat  90%. Xây dimg d an xir 1 hoc di d0'i 
các co sâ gay ô nhiêm mOi trumg trên dja bàn thành ph Yen Bái giai don 
2021-2025. Thrc hin di chuyn các co s& san xu.t trong ciim cong nghip 
D.m Hng xong truâc näm 2025, 4n dng các co s0' san xut kinh doanh 
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xen kçp gita cac khu dan cu chuyn dn các khu, ciim cong nghip và ctja 
them hçp ly, han  che o nhiem moi truong. 

Khuyn khIch và tao  diu kin cho các doanh nghip trrc tip tharn gia 
nghiên c(ru khoa h9c, frng ding cong ngh thông tin d phiic vi các hoat 
dng kinh doanh djch vçi nhm da dng hóa các loai hInh, san ph.m djch viii. 

6. Cong tác truyn thông và phát trin thj trtrô'ng 
Tang cu&ng hoat dng thông tin quãng bá, xüc tin du tu gn vOi xüc 

tin thucing rnai,  du lich theo hi.ró'ng chuyên nghip, huàng tOi các thj trung 
miic tieu. Xay dirng cac website chrnh thixc cua thanh pho voi thong tin duçic 
cp nhat thu?ng xuyen d quãng bá v các ngành djch vi; xây drng các 
chuang trInh phat thanh, truyn hinh chuyen v duljch bang nhiu thr ting. 
To chuc xuc tien thu tu, thuong mai,  du 1ch bang nhieu hrnh thuc theo 

P A A .h •A huong chuyen nghiçp, thiet thirc va hieu qua. 

7. Tang ctrô'ng bão dam an ninh, trt tir an toãn xã hi 

Trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt cüa Tinh Uy v cOng tác 
báo dam quc phOng, an ninh trên dja bàn tinh Yen Bái giai don 2021 -. 
2025; Chi thj cUa Ban Thu&ng vi.i Tinh üy v tang cu&ng sr lãnh dao  cüa 
Dàng dôi vâi cong tác phông, chông tham nhQng giai doan  202 1-2025; Chi 
thj cUa Ban Thithng vii Tinh Uy v tip tic dy manh  cong tác cái cách tu 
pháp trên dja bàn tinh Yen Bái, giai dloan  2020-2025. 

Xây drng, van  hành hiu qua h thng camera giám sat an ninh, giao 
thOng, trat t%r trên dja bàn thành ph, nhm nâng cao chat li.rçing, hiu qua 
hoat dng theo dOi, giám sat, chi huy, diu hành cong tác báo dam an ninh 
trat tir, phong chng ti pham, bão dam an toàn giao thông trên dja bàn. 

Tang cuong cong tac quan ly thl truong, chong hang gla, hang kem 
cht lucing, tang cung cong tác v sinh an toàn thirc ph.m. Lam t& chüc 
nang dij bao, thong tin thuong mai,  xuc tien thuong mal  de giup cac doanh 
nghip Co diu kin phát trin d(ing huó'ng và hiu qua. Lam t& chrc näng 
bão v quyn lqi cüa ngu?i tiêu dung, bào v nhCrng doanh nghip lam an 
chInh dáng; loai  bO, thy chay các san phrn, thirc phm kern ch.t luçmg. 

(Co danh myc cy tM các nhim vy cüa các ccr quan, do'n vj kern theo) 

IV. TO CHIC THIXC IIIN 
1. Các c.p üy dàng, chInh quyn, Mt tran  T quc, các doàn th chInh. 

trj - xã hôi tu'r thành ph dn co s t chirc hçc tip, quán trit tuyên truyn sâu 
rng Nghj quy& cüa Tinh üy, Chucing trInh hành dng cüa Thành üy dn 
toàn the can b, dãng vien va nhan dan; can eli chlrc näng, nhim vii và tInh 
hInh thire t xay d%rng k hoach,  dà an, dr an... d tèi chi'rc trin khai th%rc 
hin kjp thii, có hiu qua Chuong trInh hành dng cüa Thành üy thirc hin 
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A A P A P A 9 A P P 

Ngh quyet hçi ngh lan this narn Ban Chap hanh Dang bç tinh Yen Bai khoa 
P •X • 9 A f• XIX ye phat trien nganh dch vi trnh Yen Bai giai doan 202 1-2025. 
A A A A 9 A A P A A 9 

2. Hçi dong nhan dan thanh pho phoi hop vai Uy ban nhan dan thanh 
ph chi dao  xây dirng d an, k hoach phát trin ngành djch vii phü hop vói 
Chisang trInh hành dng va giám sat qua trInh t chirc thirc hin nhm thc 
hin thng lçii rnic tiêu Chixcmg trInh hành dng cUa Thành Uy. 

3. Uy ban nhân dan thành ph, các ca quan, dan vj, xã, phuông theo 
chirc näng, nhirn vii chü dng tham misu xây dirng các d an, kê ho?,ch, 
chiscing trInh trin khai thirc hin darn báo chat hxçng, xác djnh rO rni1c tiêu, 
nhim v, giãi pháp, tin do thii gian, ngun 1irc thirc hin (co biu gui 
kern); djnh kS'  báo cáo Ban Thung vi Thãnh üy vk& qua thc hin. 

4. Uy ban Mat tran To quoc va cac doan the chrnh trl - xa h9i thanh 
A A A A A A P A F A A pho, day manh  tuyen truyen, van  dung,  tap  hop cac tang lop nhan dan; tich 

crc phát dng va hi.râng &ng các phong trào thi dua yêu nisâc, tharn gia và 
giárn sat vic thirc hin Chircrng trInh. 

5. Ban Tuyôn giáo Thành Uy chi dao,  djnh hu6ng các ca quan thông 
tin, truyn thông cUa thành ph dy rnanh  cong tác tuyôn truyn; kjp thai 
phán ánh, disa tin v nhUng cách lam hay, rnô hInh sang tao  cüa cac tp th, 
Ca nhân, dông thM phê phán nhüng tp the, ca nhân không tIch circ, thiêu 
trách nhim, giscYng mu trong lãnh dao  t chi'rc thc hin Chiscing trInh. 

6. Ca quan Kirn tra - Thanh tra thành ph hang nàm tharn misu cho 
Thành Uy, Ban Thithng vi Thành Uy xây dirng chi.rang trInh, k hoach và t6 
chüc kim tra, giám sat thrc hin Chucmg trInh hành dng nay, djnh k' báo 
cáo Thành üy theo quy djnh. 

7. Van phông Cp üy và ChInh quyn thành ph chü trI, phi hop vài 
các Ca quan lien quan thixô'ng xuyên theo dOi, don dc vic thr hin 
Chtrang trInh./. 

Ncyi nhân:  

- Ththng trirc Tinhüy (d b/c), 
- Thithng trrc Thãnh üy, 
- Ththng trirc HDND, Lành do UBND TP, 
- Các d/c Uy viên BCH Dáng bO thành phô, 
- Các ca quan tham mtru giüp vic Thãnh üy, 
- MTTQ, các phông, ban, doãn the thành phô, 
- Các chi, dâng bO trrc thuOc ThanhUy, 
- Luu: VT/TU. 

T/M THANH UY 
Bf THU 



(Kern the 

1: CIII TIEU CHU YEU THT)C HIJN CIII!ONG TRINH IIANH BONG 
dc5ng s6 c20 -CTr/TUngày ,4 41/2021 cza Thành z'iy Yen Bái) 

, 

STT CIII TIIEU 

J  IL tiêu 
cüa 

thành ph 
dn nàm 2025 

Lãnh d30 co quan chju 
trách nhim trijc tip 

Lãnh do co quan ph6i 
hçp 

Lãnh do co 
quan ch!u trách 
nhim thu thp, 
tng hp báo cáo 

Lãnh dao thành 
ph phii trách 

Co cu kinh t % 100 

Thiwng mai - djch Vp % 52 Trithng phông Kinh t 
Trtrâng phông Tài chInh - 
K hoach, BI thu; ChU tjch 
UBND các xä, phuàng 

Chü tjch UBND 
thh ph6 

2 
Tng müc ban lé hang hóa Va 
doanhthutiêudüng 

T ding 22.000 

Bi thu, Chü tjch UBND 
các xA, phung 

Trtr&ng phóng Kinh te 
Chi cpc trithng 

Chi cpc Th6ng kê 

Phó Chü tjch 
UBND thành ph6 
phi trách kinh t 

Phirông Yen Thnh T' dng 1.850 

Phu?mg Yen Ninh 1's' dng 3.3 00 

Phithng Minh Tan T' dng 2.700 

Phithng Nguyn Thai Hçc T' d6ng 3.800 

PhithngDngTãm Tdng 2.750 

PhithngNguynPhüc T'dng 450 

Phtthng Hng Ha T dng 2.650 

Phithng Hçp Minh T' dng 2.400 

Phirmg Nam Ciróng T dng 90 

Xä Minh Bão T' ding 90 

XA Tuy Lc T dng 70 

Xã1 Tan Thjnh T dng 130 

XãAuLâu T'dng 1.050 

Xâ Gici Phien T dng 340 

XãVänPhá Tdèng 330 
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STT CIII TIEU Don vj tmnh 

Muc tiêu 
phn du cüa 

thành ph 
dn nàm 2025 

Lãnh dao  co' quan chju 
trách nhim trlFc  tip 

Lãnh (tao co' quan phi 
hç'p 

LAnh dao co 
quan chju trách 
nhim thu thp, 
tng hçp báo cáo 

Lãuh (tao thành 
ph phii trách 

Gil trl hang hóa xuat khaU trên d!a 
bàn 

Triu USD 162 Tnxâng phong Kinh t 
Chi cic tri.ràng Chi cijc 
Thud, BI thu, Chü tjch 

UBND x, phixeing 

Chi cic trtrâng 
ChicuTh6ngkê 

Phó Chü tjch 
UBND thành phô 
phu trách kinh t 

4 Duy tn và nâng cao chat ltro,iig PCGD: 

Trirâng phông Giáo dijc 
và Dao tao 

Bj thu, Chü tjch UBND 
các xA, phng 

Tnróng phông 
Giáo dic và Dào 

tao 

Phó Chü tjch 
B thành ph6 

phii trách vn hóa - 
x hOi 

- PM cç p giáo duc mdm non cho ire 5 
tudi 

Xa,ph.rông 15 

- PM cap giáo duc tdu hQc 
+ Phd cap giáo duc THmzc d5 1 X, phung 15 
+ Phd cap giáo duc THmz-c dç5 2 Xa, phuông 15 
+ Phd cap giáo dye THm&c d 3 Xa, phu&ng 15 
- P/id cap giáo dyc trung hQc c0 sá 
+ Phd cap giao duc THCS m&c d 1 Xa, phtthng 15 
+ Phd cap giáo duc THCS mi-c d 2 Xâ, phu?ing 15 
+ PM cap giáo duc THCS m&c d5 3 Xâ, phithng 15 
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G  SAN 

 

M VI.J, GIAI PHAP TRQNG TAM TAP TRUNG TIWC HIN TREN TNG LINH VIXC 
Chu-oi'zg trInh hành dc3ng s 2O -CTr/TU ngày ,L9 /6/2021 cüa Thành üy Yen Bái) 

Phi 1iic s 

 

ST 
T 

Thôi gian 
hoàn thành 

Co quan ch!u 
trách nhim 

Co quan ph61 hçp 
Lãnh d3o thành 
ph6 phi trách 

Nhim vu và cM tiêu 

1 Tip tiic tri6n khai kinh doanh thriing mi ti ph6 di b Hào Gia Hang näm Phàng Kinh t 
Các phông, ban, dn vj lien 
quan, UBND phung Dng 

Tam 

PhO Chü tjch UBND 
thành ph6 phv trách 

kinh M 

2 Trin khai kinh doanh thuong mi ti ph6 di bQ 14 Do Thành NAm 2021 Phông Kinh t 
Các phông, ban, &m vi lien 

quan, UBND phtrâng Nguyn 
Thai Hçc 

Phó Chü tjch UBND 
thành ph6 phii trách 

kinh t 

Trin khai ph6 m thrc theo mô hInh kinh th dém 
Nguyn Tt Thành 

Nm 2022 PhOng Kinh th 
Các phông, ban, don vj lien 
quan, UBND phuing Yen 

Thjnh, Dng Tam 

Phó Chü tjch UBND 
thãnh ph6 phii trách 

kinh t 

4 Xây drng gian hang trung bay, giOi thiu san phm OCOP 202 1-2025 Phông Kinh th 

Các phông, ban, dun vj lion 
quan, UBND phing YOn 
Thjnh, Nguyn Thai H9c, 
Minh Tan, xà Giâi PhiOn 

PhO Chii tjch IJBND 
thãnh ph6 phii trách 

kinh th 

5 Xây dirng các tuyn ph6 dp xe phic vi nhu cu nhãn dan 2022 Phàng Quán 1)2 do thj 
Các phông, ban, dun vj liOn 
quan, UBND các xã, phixang 

Phó Chit tjch UBND 
thành ph6 phii trách 

vAn hóa - xA hôi 

6 Hoàn thành chuyn d61 mO hinh quán 1)2 Chçi YOn Bái NAm 2021 Phông Kinh tê 
Các phông, ban, dcm vi lien 

quan, UBND phirOng Hong Ha 

Phó Chit tjch UBND 
thãnh ph6 phii trách 

kinh t 

7 Di di chq Yen Ninh sang chq Bn Do NAm 2021 PhOng Kinh t 
Các phông, ban, don vj liOn 
quan; UBND phixàng Yen 

Ninh, x Giài PhiOn 

Phó Chit tjch UBND 
thành ph6 phii trách 

kinh t 

8 Di dOi chq Yen Thjnh NAm 2022 PhOng Kinh th 
Cãc phOng, ban, dcm vj liOn 
quan; UBND phi.rOng Yen 

Thjnh 

Phó Chit tjch UBND 
thãnh ph6 phii trAch 

kinh th 

9 Di dOl chq Dng Tam NAm 2023 PhOng Kinh t 
Các phong, ban, don vj liOn 
quan; UBND phiring Dng 

Tam 

Phó Chit tjch UBND 
thãnh ph6 phi trAch 

kinh th 
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ST 
T 

Nhiêm vu và chi tiêu 
Thii gian 
hoàn thành 

Co quan chiu 
trách nhim 

Co quan ph61 hçp 
Lãnh do thành 

ph6 phi trách 

10 Di di chq Nguyn Thai Hçc Näm 2024 Phàng Kinh t 
Các phOng, ban, dcm vj lien 

quan; UBND phuing Nguyn 
Thai Hoc 

Phó ChU tjch UBND 
thành ph6 phii trách 

kinh t 

Trin khai dich vii thanh toán bang hinh thirc thanh toáfl 
không dUng tin mt trén dja bàn thành ph6 

202 1-2024 PhOng Kinh t6 
Các phang, ban, dm vi lien 

quan; UBND phirmg Nguyn 
Thai 11cc 

Phó ChU tjch UBND 
thành phó phii trách 

kinh t 

12 
T6 chrc các lop tp hu.n sir ding các tin Ich do thj thông minh 
cho ngu1i dan trên dja bàn thành ph6 

2021-2025 
Phong Van Hóa - 

Thông tin 
Các phong, ban, dn vj lien 
quan, UBND các x, ph.ràng 

PhO ChU tich UBND 
thành ph6 phi trách 

van hóa - xa hôi 

13 
Cái tao,  nâng cp, tu b6, ton tao  các khu di tIch ljch sir, h th6ng 
dn chUa trên dja bàn thành phô 

2021-2025 
Phong Van Hóa - 

Thông tin 
Các phOng, ban, don vi lien 
quan, UBND các xA, phithng 

Phó ChU tjch UBND 
thành ph6 phi trách 

van hóa - xã hi 

14 

Duy trI và mO rQng the tour tuy6n khai thác du lch vUng Tây Be 
nhu Mithng Là (NghTa LO),  h Thác Ba (Yen Binh), dm Van HOi 
(Trn Yen); Suôi Giàng (Van Chn), dn Dong Cuông (Van Yen), 
rung bc thang (MU Cang Chài)... 

2021-2025 
PhOng Van Hóa - 

Thông tin 
Các phOng, ban, don vj lien 
quan, UBND cac xã, phuông 

Phó ChU tjch UBND 
thh phó phi trách 

van hóa - xa hôi 

Trin khai thuc hin cãc tour du ljch ni thãnh nhu: Thi.r vin llnh - 
Bn phà Au Lâu - Khu tuOng nim Nguyn Thai Hçc và các chin 

si hy sinh trong cuQc khOi nghia Yen Bãi - Di tIch ljch scr van hOa 
yuan hoa Nhà ken - L Dài San 4n dng Yen Bái 

2022 
Phong Van Hóa - 

Thông tin 
Các phOng, ban, don vj lien 
quan, UBND cãc xä, phuàng 

PhO ChU tich UBND 
thành ph6 phi trách 

van hóa - xä hôi 

16 
Xây dung va th1rc hin hiu qua K6 hoach  tri6n khai thrc hin mO 
hinh "trtr&ng hçc hanh  phüc" trên dja bàn thành ph6 giai doan 
2020-2025. 

Näm 2025 
PhOng Giáo dic và 

dào tao 
Các phông, ban, don vj lien 
quan, UBND các xa, phuàng 

Phó ChU tjch UBND 
thành ph6 phi trách 

van hOa - xà hOi 

17 
Dy mnh üng ding cong ngh thông tin và trin khai toàn din 
các phOng hc thông minh trong qua trinh giãng day 

Näm 2025 
Phong Giáo dic và 

dào tao 
Các phOng, ban, don vj lien 
quan, UBND the xã, phu.rOng 

Phó ChU tich UBND 
thành ph phi trách 

hóa - xa hôi 

18 
Dy manh xã hôi hOa các hoat dông th thao, du tu trang thi6t bj, 
co sO t cMt cho hoat dông th6 thao tur thãnh ph6 dn Co sO, bão 
dam 100% xä, phuang cO thit ch th6 thao dat  tiêu chun 

Nàm 2025 
Trung tam Truyên 
thông và van hOa 

Phong, ban, don vj lien quan, 
UBND xà, phuOng 

Phó Chu tjch UBND 
thành phó ph trách 

van hOa - xa hôi 

19 
Xây dimg Trung tam t6 thành ph6 trO thành Trung tam y t6 hang 

Nãm 2025 Trung tam Y t 
Trung tâmy t6 thành ph6; Các 
phong, ban, don vi, UBND xa, 

phuang 

Phó ChU tjch UBND 
thành ph6 phui trách 

van hóa - xA hOi 

20 
Tip tue trin khai thuc hiên mic tiêu Bão him y t toàn dan, phn 
du t 1 dan s6 tham gia bào him y t6 nàm 2025 dat  100%. 

Nàm 2025 

2 

Phông Y th UBND xä, phi.rang 
Phó ChU tjch UBND 
thành ph6 phii trách 

vànhóa-xähi 
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