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HUYONG DAN 
A A A Tuyen truyen nang cao chi so hnh phuc 
cüa ngrô'i dan Yen Bái 11am 2022 

Thirc hin Huing dn s 50-HD/BTGTU, ngày 05/4/2022 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh Uy Yen Bái v vic nâng cao chi s hanh  phüc cho ngui dan 
Yen Bái närn 2022. Ban Tuyên giao Thành üy huOng dk các Co quan, don vj 
tap trung tuyen truyen vao mçt so nçn dung cii the nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
Ciii th hóa vic trin khai thirc hin nhim vi nâng cao chi s hanh  phüc 

cüa nguôi dan tinh Yen Bái theo Nghj quyêt Dai hOi Dáng bO tinh Yen Bái lan 
thu XIX, Nghj quyêt Dai  hi Dáng b thành phô Yen Bái Ian thir XX, nhim kS' 
2020 - 2025; Chi.rcing trInh hành dng so 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 cUa Tinh 

- • A A A A uy ye lanh dao  thirc hiçn nhiçm vi chrnh tr nam 2022, Ke hoach  so 99-KH/TU, 
ngày 12/12/2021 cüa Thành Uy v thirc hin Chucxng trInh hành dng s 56-

Tr/TU, ngày 01/11/2021 cüa Tinh üy ye 1nh 
dao 

thrc hin nhim vi chinh In näm 2022. 

A

Tip tijc nâng cao nh.n thirc, thirc, trách nhirn cUa can b, dãng viên, 
cong chut, vien chi.rc, chien SI lijc krqng vu trang, nguoi lao d9ng va huy dung sir 
vao cuc cua ca hç thong chinh tr trong thirc hiçn cac giai phap nang cao chi so 
hanh phüc cUa ngu&i dan, dong thii vOi vic triên khai dông bO các giàiphap phát 
trien krnh te - xa hçi, nang cao dot song vat  chat, tinh than cho nhan dan, gan ket 
chat chë vic thrc thi nhim vi cUa mi Co quan, don vj, dja phucng vói mic tiêu 
dt 1i Ich cüa Nhãn dan len hang du, thirc si.r vi hnh phUc cüa Nhân dan. 

T chirc các phong trào thi dua rng khp trong Dáng b thãnh ph, tao 
dng1rc tinh thn rn?nh  me, lam cho mvc  tiéu nâng cao chi s hnh phüc lantôa 
va tham sau vao dcii song cua moi ca than, gia dinh va toan xa h9l; cung co, tang 

S .fl 9 9• A S A P. S - 9 9 9 P ci.rong niern tin cua ngircn dan thanh pho Yen Bat vao sir lanh 
dao 

cua Dang, Nba ni.roc. 
2. Yeu cau 
- Cong tác tuyên truyn cn duçic trin khai thuông xuyên, lien tijc vâi nhiu 

hInh thirc phong phU, da dang,  có trQng tam, trQng diem, sith dng, thiêt thirc, có 
hiu qua, the hin dugc tInh nhân van, dông thii, phan ánh toãn din viec triên 
khai thirc hin eác ngàth, dja phixang, Co sâ theo trng linh vijc cii the. 

P A A A 9 P A A A A - Cac hoat  dçng tuyen truyen phai gan voi tuyen truyen viec xay drng con 
ngisài Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn két, sang tao, hói nhçp" theo tinh 
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than Nghj quyt Dai  hi Dàng b tinh Yen Bái l.n thir XIX, Nghj quyt Dai hOi 
Dang bp thanh pho Yen Bat lan thu XX; Ke hoach so 99-KH/TU, ngay 
12/12/2021 cüa Thành Uy ye thirc hin Chuang trInh hành dung so 56-CTr/TU 
cüaTinhu'. 

- Cong tác tuyên truyên can báo dam dUng djnh hi.rOng chInh trj, tu tuâng, 
then trQng khi thông tin, tuyên truyên, barn sat theo chi dao  cUa tinh, dông thai 
tiêp ti1c tang cung báo v nen tang ti.r tung cUa Dàng, dâu tranh chông lun 
dtçu xuyen tac,  sat trat cua cac the 1rc thu dtch. 

- Gän vic tuyên truyên triên khai thc hin vài vic phát hin, biêu 
ducmg, khuyên khIch cac rno hInh rnói, cách lam hay trên các linh virc di s6n 
xa h9l de ngay cang lam ro them nQi ham chi so hanh  phuc va nang cao chi so 
hanh phUc gän vii mic tiêu sam dua thành phô Yen Bái trâ thành do thj loai II 
theo huâng "xanh, bàn sac và hanh  phUc" theo Nghj quyêt Dai  hi lan thi XX 
Dàng b thành phô; dua tinh Yen Bái phát trién nhanh, bn vting theo huâng 
"xanh, hài hôa, bàn sac và hanh  phUc" dA duçrc xác djnh trong Nghj quyêt Dai 
hi XIX Dáng bO tinh Yen Bái nhim kS'  2020 - 2025. 

II. NQI DUNG, H!NH THUC TUYEN TRUYEN 
Vic dé ra miic tiêu ye chi so hanh phUc là diem mài nôi bt trong Nghj 

A A G A A A ? A quyet Dai  h91 Dang b9 trnh lan thu XIX, nhiçm ky 2020 - 2025. Tren ca sa ket 
qua trin khai thirc hin ké hoach nâng cao chi s hanh  phUc cUa ngui dan Yen 
Bái näm 2021, tip tiic ci,i th hóa các nhim vi1, giài pháp nâng cao chi s hanh 
phUc cUa nguYi dan nãm 2022, cac ca quan, dan vj, dja phucin cn barn sat ni 
dun Kê hoach so 63-KR/TV (sau day gci tat là Kê hoach) dê triên khai tuyên 
truyên các ni dung sau: 

A A A A A A 1. Tuyen truyen rniic tieu tong quat va miic tieu ci the 
1.1. Vê mic lieu lông quát 
Cac ca quan, don vj cn tp trung nhn m?nh,  lam rO nhUng ni dung chfnh 

trong cac gial phap nharn nang cao dot song vat  chat, tinh than va sir hai long 
cua nguoi dan Yen Bat ye cupc song, moi throng song va tuot th9 trung brnh 
(vái các yêu to ye diêu kin kin/i tê vçt chât, hwáng nghip và giái quyêt vic 
lam, náng cao thu nhap,  phát triên van hóa -xã h5i; chInh sách an sinh xâ h5i; 
nâng cao chat hrQng giáo dyc trên dja bàn, tiêp xzc vó'i cci quan cOng quyên, sc 
quan tam cza chInh quyên trong xáy dng dO thj và nOng thOn, vic báo v mOi 
trir&ng nuác và xü lj rác thai, nithc thai; vic báo v rfng và mOi trwôiig; cOng 
tác báo vç, chám sOc và náng cao s&c khoé N/ian dan...). 

Khng djnh quyt tarn thrc hin miic tiêu dn nãm 2025, chi s6 hanh 
phUc cUa ngi.ri dan Yen Bái dat  68,3%. 

1.2. Vê myc lieu cy the 
Vic tuyen truyn các mvc  tiêu c'i th cn duçrc trin khai theo htrâng da 

d?ng, linh hot, dam bào tinh thuyêt phic, thu hUt stj quan tam, huang üng cUa can 
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b, dâng viên, cac thng lap Nhãn dan, tüdo, tin tOi vic quyt tam phn du thirc 
hiçn m'ic tieu m9t cach hiçu qua, thirc chat. 

Ca quan báo chi c.n tang cing barn nm Ca sâ d khai thác sâu cách ci th 
hoá trng miic tiêu a các dja phuang, các ngãnh, linh virc, dê dem lai  sir hInh dung 
va cai nhIn ct the, dn tOi nhn thirc và dath giá khách quan cüa ngix&i dan khi tip 
can vOi van dé mâi nay. 

Cong tác thông tin, tuyên truyn than manh  miic tiêu phn du nâng cao 
chi so hanh phüc cüa nguñ dan Yen Bái nãm 2022 dat  61,2%, tang 3,09% so 
vói näm 2021. Dông thii trong qua trmnh tuyên truyn các miic tiêu cij th c.n 
lay môc cüa nãm 2021 và miic tiêu dê ra tai  du nhim kS'  trong Nghj quyt Dai  hi 
XIX Dãng b tinh dé co sir so sánh tuang quan, th.y rO kt qua Cii th cUng nhu 
miic tiêu can phài tuyên truyên phân dâu thirc hin trong thai gian tip theo. 

2. Tuyên truyên 03 nhóm nhim vy, giãi pháp 
Theo sat nii dung K hoach cüa Tinh ui', k hoach cüa các ngành, các dja 

phirang, ca quan, dan vj, trong do chü trçng nhân math  các giái pháp ciii th 
nham trien khai 03 nhom giai phap lan, bao gom: 

2.1. Tuyên truyen các giái pháp phát triên kinh tê - xd h5i nhàm Hang 
cao sr hai long cua ngu'oz dan ye cu9c song 

2.1.1. Giáipháp ve nOng cao diu kiçn kinh t - vt chá't 
Chü trQng tuyên truyn vic xây drng và trin khai thrc hin các chIth 

sách nh.m dy rnanh  phát trin các ngành kinh t; tp trung lam t& cong tác 
hu'ang nghiçp va giai quyet viçc lam, nang cao thu nhap cho nguai dan. Trong 
do, tiêp tiic ca câu lai  ngành nông nghip theo hixâng nâng cao chat luqng, hiu 
qua, giá trj gia tang, d.y math  phát trin kinh th nong thôn g.n vâi xay dirng 
nong thon mai ben vl.mg. Uu tien phat trien cac nganh cong nghiep, tieu thu cong 
nghip cO th manh,  sü diing nhiu lao dng dja phi..rong. Dy manh  phát trin 
các ngành djch v1i có the manh,  tang cii?mg va dôi mâi các hoat dng xüc tiên 
thi.rang mai,  quâng bá, giai thiu san phm cUa tinh. Dy mnh thu hUt du tu, 
phát trin các thành phAn kinh t. Giái quyt vic lam, dào tao  ngh: Tip tiic 
trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt s6 12/2021/NQ-HDND ngày 19/4/2021 
cUa HOi  dông nhân dan tinh quy djnh mt so chInh sách thu hUt, nãng cao chat 
lucing ngun nhân 1irc trên dja bàn tinh Yen Bái giai doan 202 1-2025. 

Quan tam du tu hoàn thin kt cu ha tAng kinh t - xa hi, tao  diu kin 
thun l?i  cho nguài dan tiêp cn các djch vi ha tang thiêt yêu. Dâu tu phát triên 
ca s& ha tang giao thông và phát triên do thj, tao  nên mang luâi giao thông 
thun tin, phic vii nhu cAu cUa nguai dan. Trin khai thrc hin hiu qua 
Chi.rcmg trInh phát trin do thj tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025 và Chuang 

9 F .fl 9 'I 9 A • 

trinh phat trien nha a tinh Yen Bai giai doan  2021 - 2025. 
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a . . 2 •. , a . ., 
2.1.2. Tuyen truyen cac giaz phap phat trien van hoa - xa hçn mQt cach 

toàn diên, ben vüng 
- Tuyên truyn vic gn kt tang truâng kinh té vâi xây dirng và phát triên 

van hoá, con nguôi Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn ket, sang tgo, h3i nhp". 
- Tuyen truyn trin khai th%rc hin có hiu qua Nghj 9uyt cüa Tinh üy 

va cac de an cua H9i dong nhan dan, Uy ban nhan dan tinh ye mQt so giat phap 
nâng cao chat h.rcmg giáo diic và dào t?o  trén dja bàn tinh Yen Bái giai dotn 
2021 - 2025. Triên khai mô hInh tnrng hçc hanh  phüc  tai  100% trtthng mâm 
non và phô thông trên dja bàn trién khai thrc hin và trong nm 2022 có 136 
tru?mg hc hanh  phüc, bang 30% tong so trung mâm non, phô thông trén dja 
bàn tinh. 

S I I 

- Tuyên truyên các giài pháp nâng cao chat hscing cong tác y té, chäm soc 
süc khôe Nhân dan, dc bit là các bin pháp thIch rng an toàn, linh hoat,  kiêm 
soát hiu qua djch Covid- 19. Phân du näm 2022, t 1 bao phU báo him y t 
dt 96,5%, khoáng 19% 1irc hrçin lao dng trong d tuôi tham gia bão hiêm xã 
h)i và 11% tham gia báo hiêm that nghip... 

-Tuyên truyn vic thijc hin cac chInh sách an sinh xä hi trên dja bàn 
tinh, dac  biçt la doi vat dot tilclng la hç ngheo, gia dinh chrnh sach, dong bao 
dan tic thiu s, vUng sâu, vUng xa nhi.r chInh sách h trq hO nghêo, hO c.n 
nghèo tiêp cn các djch vçi xã hOi  ca bàn, cho vay tIn diing, han  ché chInh sách 
ho trV trrc tiep, cho khong... gop phan giam ngheo ben virng va dam bao an 
sinh xà hOi.  Phân dâu hoàn thành miic tiêu giãm ngheo trên dja bàn thành phô 
mrc giãm hO ngheo näm 2022 là 0,3%; toàn tinh nm 2022 giãm 4,04% so vâi näm 2021. 

- Day manh  tuyên truyên cac bin pháp nâng cao chat h.rqng, hiOu qua 
hoat dng, phiic vi cUa co quan hành chInh nhà nuàc và hành chInh cong. Chii 
tr9ng cài each hành chInh theo ChucmgtrInh tng th cài each hành chInh nhà 
nuâc giai doan 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050 mOt  each toàn din, dông 
bO. Näm 2022, ph.n du Chi s cái each hành chInh (Par Index) tang It nht tr 
02 bc tth len, Chis hiu qua quán trj và hành chInh cong cap tinh (PAPI) dat 
khoang 44 diem, nam a nhom trung brnh cao cua ca rn.rac... 

- Tip tIc thirc hin t& cong tác tuyên tmyn nhim vi cüng c quc 
phông - an ninh; giU vitng an ninh chInh trj, trt t%r an toãn xã hOi;  day  m?nh 
phàng, chng tharn nhUng, Lang phi, tiêu circ. Tang cuYng các bin pháp phOng 
ngua, dau tranh ngan chan co hieu qua cac loai tçi pham, gui cuQc song binh yen, 
hanh phüc eho ngthi dan; xir l các vii an, vi vic dam bào không dê xày ra oan 
sai, bO lçt tOi  phm trong hoat  dng tO t1ng. Phãn dâu näm 2022, giàm trén 3% 
tOi phm v trt tir xA hOi  so vài nam 2021. Kiên quyêt, kiên trI dâu tranh phông, 
chng fham thOng, tiêu circ; xir 1 nghiêm các to chirc, cá nhân vi pham; chü 
dOng phát hin, xr L nghiêm các hành vi, vii vic tham nhOng, tiêu circ. 

- Chü trQng tuyên truyn cOng the xây drng nn tang gia dInh hanh  phUc, 
nâng cao chit h.rçing mi quan h gia dInh và xã hOi.  Nâng cao chat hxcing 
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phong trào "Toàn dan doàn kêt xây d%rng diii song van hóa" và cuc 4n dng 
"Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn mâi, do thj van minh", dam báo thit 
thrc, hiu qua, có sue lan tóa trong toàn xã hi. Dam bào t' 1 h gia dInh van 
hóa dat  90,3%; t' L thôn,tô dan phô dat  tiêu chuân van hóa dat  87,4%; t' 1 co 
quan, don vj dat  tiêu chuân van hóa dat  95,3%; so gia dInh dat  gia dInh van hóa 
tiêu biêu dat  168 gia dInh; so thôn, to van hóa tiêu biêu là 10 thôn, to dan phô, 

P. 9 F 0 A 9 •A 9 de nam 2022 tren dLa  ban toan trnh co 82/0 hç gia dinh dat  danh hiçu gia dinh 
van boa; 69% thôn, ban, t dan ph dt danh hiu thôn, bàn, t dan ph van 
hóa; 89% ca quan, don vj, doanh nghip dat chuân van hóa. 

2.2 Tuyen tuyen cac gzaz phap nang cao sr hat long cua ngwo'i dan ye 
môi trw?tng song 

- Tuyên truyen các binpháp tang ctthng quãn 1 tài nguyen khoang san; 
xtr Ly nuoc thai, chat thai: Tiep tiic tuyen truyen Ngh quyet so 50-NQ/TU ngay 
19/7/2021 cUa Ban Th.ring vii Tinh üy ye tang cuOng nãng lirc lânh dao  cüa Dãng 

A F 9 F 9 A •) A 9 p P. trong cong tac quan ly tat nguyen datdai, nuac, khoang san tren dta  ban trnh Yen 
Bái giai don 2021 - 2025; Hi.ràngdãn s 25-HD/BTGTU,ngày3 1/8/2021 tuyên 
truyen baa vç moi truang, gop phan phat trien ben vung dat nuoc. Phan dau den 
hêt näm 2022, xr 1 trên 50% co sâ gâyô nhim moi tru&ng nghiêrn tr9ng so vâi 
nam 2020 va kien quyet khong de phat sinh mm cac ca so gay o nhiem moi 
trung nghiêm tr9ng trên dja bàn... 

Trong qua trInh thông tin, tuyen truyn, di vâi nh0ng thông tin có tInh 
nhay cam hoac  dang la diem nong, de ngh cac ca quan, don vl, dac biçt la cac Ca 
quan bao chi can can trQng, bam sat d1nh huang cua ca quan chuc nang, chi 
thong tin khi Co ket luan  chmh thtrc, that La trong viçc thanh tra, kiem tra, xu ly 
cac tru?ng hçip vi pham 0 nhim môi tr1xng, dc bit là sir dirng dt sai miic 
dIch, xr 1 cac cci sâ gay ô nhiêm môi tri.rng. 

Ben canh  d, các co quan, don vj cn tang cithng theo dOi, nm bt thông 
tin dé kjp th?i Co sij phán ánh mt each khách quan, trung thirc, gop phân cUng 
chinh quyen cac cap va co quan chuc nang nang cao hiçu qua quan ly nha nuoc 
ye 1mb virc tài nguyen - môi truOng. 

- Dy manh  tuyên truyn các giái pháp bão v mOi tru&ng sinh thai; xây 
dirngcanh quan Lang xóm, thOn bàn xanh, sach,  nâng cao diêu kin sOng cUa 
nguoi dan: Tuyen truyen cac gial phap nham nang cao hiçu 1c, haçu qua quan 
ly nba nuoc ye quan ly, bao vç va phat trien rung; day manh  cong tac trong, 
chäm soc và bào v thng. Tiêp tiic huâng ing và thrc hin hiu qua Dê an 
"Trng mt t cay xanh giai doan 202 1-2025" theo Quyêt djnhsô 524/QD-TTg 
ngày 01/4/2021 cüa Thu ttrâng Chinh phü. Tuyên truyên nhäm lan rng mô 
hIth "Ngày cuôi man cüngdân và doanh nghip"; trOng và cham soc thring 
hoa, xay drng tuyen throng Thap sang throng que 

- Tip tic thirc hin tt cong tác phàng, ch6ng thién tai: Tuyên truyn sau 
rng, thuing xuyên các bin pháp chü dng 1rng phó vâi thien tai, biên dôi khi hu 
gn vâi tuyên truyên Chi thj sO 10-CT/TW ngày 25/9/202 1 cüa Ban BI thu ye tang 
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ciing sr lãnh dto cUa Dãng di vâi cong tác khI tuclng thUy van dap rng yêu c.0 
xay dt.rng va bao vç To quoc. 

2.3. Tçlp trung cdc giãi phdp chám soc sá'c khOe và nâng cao tuôi thQ 
trung bInh cho ngtthi dan 

- Tuyên truyn cac giài pháp nhm tang cithng thirc hin quân 1, chäm soc 
sue khoe cho ngucn dan. Trong do, than manh  vice khan trilcrng hoan thiçn xay 
drng và trin khai thrc hin d an "Nâng cao chat hrcing y tê di,r phông va dôi 
mâi y tê cci si giai doan  2021 - 2025"; dông thii, ban hành kê hoach chi tiêt giai 
doan 2021 - 2025 dé thirc hin Chucing trInh sirc khôe Vit Nam trên dja bàn 
tinh. Tang cuàng các hoat  dng truyên thông, tuyên truyên nguii dan ye chê d 
dinh throng, các b mon the thao, hoat  dng the chat phU hçip vOi ttrng dôi tucmg, 
hra tuôi dé nguii dan thun tin và thir&ng xuyên tp 1uyn, nhât là trong diêu 
kin thIch üng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch Covid-19 trong trng 
thai bIth thuàng mâi. Chü trQng cong tác chäm soc sue khóe h9c duOng. 

- TIch circ tuyên truyn v chü tri.rong, duing 1i cüa Dãng, chIth sách pháp 
1ut cüa N1à nuâc dôi vOi cong tác chärn sOc và phát huy vai trô ngui cao tuôi. 
Tuyen truyen, than rung cac mo hrnh cham soc, tham kharn sue khoe dnh ky, dac 
biçt La hi.rccng dan kLp  thou cac biçn phap phong, chong dch bçnh Covid- 19 dou 
vâi ngtthi cao tuôi tai  nhà và thrc hin tiêm day dU lieu vàc-xin phOng, chông 
dch bçnh nham bao vç sue khoe cho ngucri cao tuoi. 

Tuyên truyn, v.n dng các ngun 1çre xã hi hóa cho cong tác chäm sOc 
Va phát huy vai trô ngu?i cao tuoi. Day manh  phong trào thi dua "tuôi cao-
gurong sang , dam bao cho nguoi cao tuoi song vul, song khoe, song co ich 
To chiIrc các hoat dng hithng ung "Tháng hành dng vi ngu&i cao tuôi"; 
khuyOn khIch thành lip, ma rng, phát triên, dadng hóa các l°ai  hInh các câu 
lac b thäm nân cao dai song van hóa tinh than, gop phân nâng cao tuôi th9 
cho nguài cao tuôi. 

Tuyên truyn mi1c tiêu phn du dn näm 2022, tui th9 trung bInh cüa 
ngithi dan thành ph Yen Bái näm 2022 dat  74 tui; s nãm sng khOe dat  67,6 
näm, tinh Yen Bái dat  73,9 tui (tang 9,2 tuôi so vâi nãm 2021), trong do có tôi 
thiêu 66,2 nam song khOe (tang 0,6 tuôi so vâi nam 2021). 

3. Hlnh thuc tuyên truyn 
- Thông tin, tuyên truyn trên báo chI, qua cac n ph.m tuyên truyn (Bàn 

tin Dang b9 thanh pho, Trang thong tin thçn tu thanh pho, Trang Fanpage Hoa 
HurOng Di.ro'ng, sinh hoat  chi  bO...). 

- Tuyên truyn trirc quan b&ng khu hiu, pano, áp phIeh... trén các tuyn 
dumg, nhà van hóa, các hoat dng van hóa, van ngh O phu?ing, xä... 

- Tuyên truyn trên Internet, mng xã hi, các trang thông tin din tir, 
fanpage cua cac ban, nganh, doan the. 

- T chuc hOi  nghj cp Uy, hi nghj báo cáo viên, sinh hoat  cUa cac t 
chuc chInh trj - xà hi, t chuc xA hi ngh nghip... Phát huy hiu qua chuong 
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trInh phôi hcip gita Ban Tuyên giáo và co quan chInh quyên cüng cap theo Quyet 
djnh 238 cüa Ban BI thu. 

S F F 5 

- Tuyên truyên, phô biên trén h thông thông tin, truyên thanh thành phô 
và co câ, tang cung thi 1ung tuyên truyên. 

III. TO CHUC THC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Chi dao  cht chë cong tác thông tin, báo chI; huóng dan, djnh huâng cong 

tác tuyên truyên, tao  sr thông nhât trong Dãng và sir dông thun trong xa hi. 
, . h. F F fl S A - Chu tn, phoi hçip vai cac ca quan lien quan thuong xuyen lanh dao  nam 

chäc tInh hInh tu tlrng can bO,  dâng viên, Nhân dan, du lun xã hOi  xung 
quanh vic triên khai các giâi pháp nhm nâng cao chi so hanh  phüc näm 2022. 

- Phát huy hiu qua hoat dung cüa Ban Chi dao  35 thành pM trong bào v 
nên tang tu tuâng cUa Dàng, dâu tranh, phán bác các quan diem sai trái, thU 
djch, báo cáo Thuing trirc Thành Uy có bin pháp xr l kjp thii. 

- fhra ni dung tuyên truyn vào Bàn tin Dáng b thành pM, Trang thông 
tin din tU thành phô mOt  each phU hqp, có tInh djnh hixâng. 

2. Be ngh Uy ban nhân dan thành pM chi dao  cácphông chi:rc näng 
trien khai tot cong tac tuyen truyen sau r9ng can b, dang vien theo 
Huangdan nay t?i mvc II;  van  d9ng can b9, dang vien tich circ dang bai viet, 
thong tin chinh thong ye nçi dung tuyen truyen ky niem tren Internet, mang xa 
h9i; dua thong tin len cac trang website cua ca quan, don vl.  Bong thai chi dao: 

2.1. Phbng Van hóa - Thông tin thànhph6 
- Chi dao,  huOng dn t6 chi.rc t& cong tác tuyên truyn, c dng trrc quan, 

trpng tam là tuyên truyên trên bäng-zôn, pa-no, áp-phIch, bang din t1r. 
- Tang cung cOng tác kim tra, thm djnh các hoat  dng tuyên truyên cô 

dtng trirc quan trên dja bàn thành phô.
F 

2.2. Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, Ban tin Bang b 
thành phô, Trang thông tin din tfr thành phó

A A 

- Can cu yeu cau nhiçrn vii va huang dan tuyen truyen cua Ban Tuyen 
giao Thanh uy, Phong Van hoa - Thong tin thanh pho xay d%rng ke hoach va 
tniên khai các tuyên tin, bài tuyên truyén mt cách bài bàn, khoa h9c, trách 
nhim, dam bâo tInh thung xuyên, lien tVc,  sinh dng, hiu qua và có sirc Ian 
toã rng ion. ChU trQng triên khai tuyên truyên vói mt dO dày dc, thtthng 
xuyen, hen tic cac ni dung, giai phap duqc neu trong Ke hoach cua Tinh uy va 
trong hirong dan nay. 

A A A A A A 9 A F S A - Long gan nçn dung tuyen truyen ye nang cao chi so hnh phuc va vice 
xây dirng con ngiRii Yen Bái "Than thiçn, nhân ái, doàn ket, sang tqo, hôi 
nhp" vào trong các chuyên mic hin có vâi nOi  dung phU hçrp và phát song 
djnh ks'; nghiên ctru ma chuyên miic rieng theo tInh hInh cii the. 
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- Chü dng cp nht, trin khai các thông tin, van ban chi dao  cüa tinh, 
thãnh ph v nâng cao chi shanh phUc cho Nhân dan; tang cithng giãi dáp, dôi 
thoai tri.rc tuyén ye các van dé lien quan. 

Vic trin khai cong tác tuyên truyn nâng cao chi s hanh  phiic cho 
nguidân Yen Bái närn 2022 1àthim viii chinh trj quan trQng cUa môi ccr quan, 
don v.Ban Tuyen giao Thanh uyde ngh cac Co quan, don vl nghiem tuc thc 
hiçn, bao dam chat hrng, hieu qua.!. 

Noi nhân: 
- T.T Thành ñy, 
- T.T UBND thãnh phô 
- Các chi, dãng b tn.rc thuc, 
- MTTQ và các doàn the chmnh tn - xä hi Tp, 
- PhOng Van hóa - Thông tin Tp, 
- Bàn tin Dãng bO thành phô, 
Trang Thông tin din tü thành phô, 

- Luu BTG/TU. 
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