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LL'UFkjSO.. A vehat trien nganh dch  viii tinh Yen Bai gial doin 2021 - 2025 

I. DC DIEM T!NH HiNH 
Trong nhUng näm qua, ngành djch vi tinh Yen Bái dat  thrgc nhiu kt 

qua tIch circ, gop phân quan tr9ng thüc dy s11 phát trin kinh t - xã hOi 
chung cüa tinh. Tc d tang tru&ng bInh quân toàn ngành giai dron 2016 - 
2020 dat  5,62%/nàm; tT trQng khu virc djch vi chim 42,43% trong Ca cu 

kinh t cüa tinh; thng mirc ban lê hang hóa và doanh thu djch vi,i tiêu dung 
tang bInh quân 12,5%/nam; djch vii du ljch có nhiu khi sic, là mt dim 
sang cüa khu virc djch viii, h thng Ca s& ha thng, dch vi.i lixu trü tirng bthc 
phát trin; dã thu hiit dugc mt s nhà du tu ló'n nghiên ciru, thirc hin các 
dir an du tu phát trin ha thng thu'ang mai,  ditch yin , du ljch trén dta  bàn tinh. 

Tuy nhiên, ben canh  nhung kt qua dã dt duc, sinr  phát trin cüa 
ngành djch yin vn cOn nhmg han  ch, bt cap, nhu: Djch V\,T du ljch, thuang 
mai phát triên chua tuo'ng thng vi tirn näng, thiu tInh ben vng, hiu qua 
chua cao; kt cu ha thng djch vini,  nht là ha tang giao thông, du ljch, 
thuang mai  cOn  han  ch, chua dáp ung dugc yêu cu phát trin; cht hrng 
ngun nhân linrc  hoat dng trong linE vinrc djch vini  cOn  han  chê, nhât là nhân 
lc cht luçng cao; hoat dng dich yin' nhIn chung quy mô cOn nhO, thiêu 
tInh chuyên nghip, thiu tinh lien kt gitta các ngành, don vj san xuât vi 
các ngành, dan vj cung irng djch vini;  chit lucng, hiu qua kinh doânh và 
nàng liniC canh tranh thp. 

Nhung thn tai, han ch nêu trên do cà nguyen nhân khách quan và chü 
quan, trong do nguyen nhân chü yu là: Nhan thuc cüa mOt  s cp üy, chInh 
quyn, cong dng doanh nghip và mOt bO phn nguOi dan v vai trO cüa khu 
vrc kinh t djeh cOn han  ch; djnh hung, chiên 1ixc phát triên ngành 
djch vini  chua dugc xây drng mt each bài bàn; ngun içrc du tu phát triên h 
tng djch v1,i cOn han  ch; cong tác dào tao,  phát trin ngun nhân line  hoat 
dng trong các ngành djch vi cOn bat cap, hiu qua chua cao; ca ehê, chInh 
sách khuyn khIch phát trin cáe ngành djeh Ylni ehua manh  me, thiu tmnh 
dng b, chua dü hp dn các nhà du tu; vn cOn mt so dini an khai thác, 
ch bin khoáng san gay ành huâng dn eành quan, môi truOrng, tac dng tiêu 
crc dn sin 

phát trin cüa ngành djch vi du flch. 
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II. QUAN DIEM, MUC  TIEU 

1. Quan dim cM dao 

Phát huy ti dia tim näng, th mnh cüa tinh và lçii th d.c tru'ng ciia tüng 
vüng, trng dija phuo'ng trong tinh d phát trin djch vii tri thành khu vrc kinh 
té quan tr9ng, dlóng gop t' trçng ngày càng cao trong ca cu kinh t& gop phân 
tao dIng lirc phát trin kinh t - xã hi nhanh, bn vüng. 

CG cu iaj  ngành djch vçi theo huóng chuyên nghip, hiu qua, nâng cao 
chat lixçing và näng liie earth  tranh. Tp trung ngun 1irc phát trin mt so 

ngành djch v1r có tim nãng, lçi th cüa tinh, có ham lugng tn thirc và cong 
ngh cao nhii: Du ljch, thuang mai,  giáo diic, diào tao  ngh y t& chäm soc sirc 
khoê, tài chInh, ngân hang, logistics, 4n tâi,... Phát trin da dng các loai hInh 
djch vii theo hithng chuyên nghip, hin di, có tr9ng tam, trng dim; chü 
tr9ng phát trin theo chiu sâu, hithng t9i cung c.p djch vii chit luçing cao, 
khng djnh thumg hiu, tInh hiu qua và nâng cao näng lirc canh  tranh. 

Khai thác trit d lçi th v vj trI dija l và khà näng kt ni giao thông 
d phát huy vai trO, vj th là mt trong các trung tam lien kt phát trin cUa 
v1ng Trung du và min nüi phIa Bc và các tinh khu virc Tây Bc. Chü tr9ng 
giài pháp lien kt phát trin vüng, du tix dng bO djch vr logistics d tao  1çi 
th cho các nhóm djch v cht 1ung cao phát trin trong tuang lai. 

Dy manh  xã hi hóa, huy ding da dng các ngun 1irc du tu phát trin 
ngành djch v1i; thu hut các thành phn kinh t ngoài nhà nuóc tham gia cung 
trng các loai hInh djch v1r công, djch V1 Cong Ich, bão dam si,r canh  tranh, 
bInh ding giUa các t chrc cung trng djch vir cong 1p và ngoài cong lip. 

2. Miic tiêu 

2.1. M{Ic tiêu lông qudt 

Ca cu 1i ngành djch vr theo huóng chuyOn nghip, hiu qua, nâng 
cao cht lucing và näng 1irc canh  tranh, tp trung.vào các ngành djch vii có 
tim näng, th manh  cüa tinh, dua djch v1i tth thành ngành kinh th quan 
tr9ng, tao  dng 1rc phát trin kinh t - xã hi nhanh, bn vüng theo huOng 
"xanh, hài hOa, bàn sc và hanh  phuc". Hoàn thin dng b h tMng ca 
ch, chInh sách phát trin ngành djch vij theo ca ch thj trueing djnh hueing 
xä hi chü nghia; huy dng, phân b và sir diving hiu qua các ngun lc 
xây dirng kt cu ha tang djch vit; xây dçrng, phát trin các san phm djch 
vii chat luçrng, hiu qua và có sue canh  tranh cao. Phát triên da dang các 
loai hInh djch vii phñ hçip vài d.c dim cua tuing vüng, trng dja phuang 
dáp ung nhu cAu xã hi. 
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2.2. Myc lieu cy th 
Tc d tang trrning toàn ngành djch v1i binh quân giai doan 2021 - 2025 

dat trên 7,5%/näm; den näm 2025, t trng toàn ngành djeh v11 trong GRDP 
dat khoáng 46,5%; t' l lao dng lam vice trong ngành djch vii chiêm khoàng 
26%, trong do t' trng lao dng qua dào tao dat khoang 32 - 35%. Trong do: 

- D/ch vy du ljch: Don trên 1.500.000 lut khách, trong do khách quc t 
dt 400.000 lixçit, tang truâng bInh quân dat  14,6%/näm; doanh thu tr du ljch 
dat 1.500 t' dông, tang tnr&ng binh quân dat  26%/näm;  tao  vic lam cho 
khoáng 12.500 lao dng. 

- Djch vy thuv'ng mgi. Tc d tang tng mrc ban lé hang hóa và djch v1i 
qua mng lui thixang mai  - djch vi van minh, hin dai dat 15 - 1 7%/näm, 
tr9ng hang hóa ban lé qua mng lui thuang mai  - djch vi.i van minh, hin dai 
chiêm khoãng 10 - 12% tng mirc ban lé hang hóa và djch vi xã hi. Tong 
mirc ban lé hang hóa và doanh thu djch viii tiêu dung dat  30.000 t' dông, giá 
trj xuât khâu hang hóa dat  500 triu USD. 

- Djch vy giáo dyc và dào tqo: Huy dng trên 30% tré em trong dO tui ra 
nhà tré, 97% tré em trong dO tuôi mu giáo ra lop; 99,9% tré 6 tuôi vào iop 1; 
tr 97% tri len h9c sinh hoàn thành chuong trInh tiêu hçc; tr 95% tr& len hçc 
sinh hoàn thành cap h9c trung hçc Co s&; tr 90% trâ len h9c sinh hoàn thành 
cp hçc ph thông; h9c sinh nguO'i dan tOc  thiu s cp tiu h9c, trung hQc Ca 

sO duçyc h9c tai  truOng dan tOc  ban trü dt tir 30% trâ len; duy trI tii' 70% tri 
len so truOng mâm non, phô thông dt chuân quôc gia. Dam báo so hxçmg, cci 
câu giáo viên giãng day  6' tat ca các cap hçc; 100% can bO quân 1, giáo viên 
dat chuân trInh dO dào tao  theo quy djnh. 

- Djch vy y tel chàm soc st'c k/the: Tui thç trung bInh ngu6'i dan dat 
74,5 tuôi; s näm song khoê dat  tOi thiêu 68 näm; sO bác s/10 nghIn dan dat 
12 bác s'; s giu6'ng bnh/10 nghIn dan dat  35 giu6'ng bnh; t3' l tré em dithi 
01 tuôi duc tiêm dy dü các lOai vc xin dat  98,5%; tT l xä, phithng, thj 
trân dat  Tiéu chI quOc gia ye y té dat  trén 90%. 

- Dich vu tài chInh, ngân hang, báo hiérn: Nâng cao näng 1irc và hiu 
qua hoat  dOng cüa mng lu6'i các Co s& cung cap djch vi hin có dê dat  müc 
tang tru6'ng tin dyng hang nàm tr 12 - 14%/näm; phát trién da dang các '°ai 
hInh bão him; m6' rOng, phát trin them các loai  hInh djch viii m6'i dáp ung 
thu câu cüa xã hôi. 

- Djch vy logistics và van  tái: Tng san lung v.n tài hang hóa khoãng 
287 triu thn.km, tc dQ tang tru6'ng san lugng 4n tài hang hOa bInh quân 
hang nam dat  8,4%/nãm. Tng san lugng 4n tái hành khách khoâng 910 
triu ngu6'i.km, t6c dO tang tru6'ng san 1ung 4n tãi hành khách binh quân 
hang nam dat  8,5%/nam. 
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- Djch vl(1 cong ngh thông tin và truyén thông: Phát triên ha tang buu 
chInh theo hithng dy manh  chuyn di s trong buu chInh; chuyn djch ha 
tang vin thông sang ha thng ICT, phát trin ha thng s theo hithng dàng b, 
hin di d thUc d.y chuyn di s, hrnng tó'i nn kinh th s& xã hi s6; 100% 
các khu, cim cong nghip và trung tam huyn, thj xã, thành ph thrçic phü 
song 4G/5G; 50% hO gia dInh tip cn djch vi truyn hInh trâ tin; cung c.p 
100% các dch vi hành chInh cong trirc tuyn mrc dO 4 trên da bàn tinh. 

- Djch vi khoa hc và cong ngh: Xây dirng trén 20 mO hInh chuyn 
giao 1rng diing tin bO khoa hçc và cong ngh den nguèi dan. 

III. NHI1M VTJ, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Cong tác länh do, chi dio 

1.1. Tang cwông sr lãnh dçio cáa Bang vphdt friên ngành djch vi 

Các cp üy, t chirc Dâng tang cithng quán trit djnh hixâng, quan dim, 
mc tiêu, nhiOm V11, giài pháp phát trin ngành djch vi theo tinh thin Nghj 
quy& Dai hOi XIII cUa Dàng; Nghj quyt Dai hOi Dàng bO tinh 1n th(r XIX; 
D an k hoach ca cu 'ai  ngành dch v11 dn näm 2020, djnh huing dn näm 
2025 ban hành theo Quyt djnh s 283/QD-TTG ngày 19/02/2020 cüa ThU 
tuáfng ChInh phU và các nghj quyt cUa Tinh Uy. Tp trung lãnh diao,  chi  dao, 
huy dng sir vào cuOc  cUa ca h thông chInh trj, cong dông doanh nghip và 
các tang ló'p nhân dan tao si.r chuyn bin sâu sc v nh.n thirc, trách nhiOm 
và hành dng di vói vic tham gia, d.0 tu, phát trin ngành djch vii trong 
thii ki dy manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nuác và hOi  nhp quc 
t. Tang cu'ng cOng tác kim tra, giám sat cUa các cp Uy, th chc dàng v 
phát trin các ngành djch v trên dja bàn tinh. 

Chi dao  Mt trn T quc, các doàn th chInh trj - xã hOi  tang cuô'ng n 
dng, tuyên truyn sau rng trorig can bO,  dàng viên, hOi  viên, doàn viên, 
doanh nghip, co s& san xut, kinh doanh và nhan dan v& vai trO, vj tn, tm 
quan trçng cUa ngành djch vii và nhüng djnh huó'ng, quan dim, miic tiêu, 
nhim v, giài pháp cUa Trung uang, eUa tinh v phát trin ngành djch vi, 
gop phn nâng cao tinh thn trách nhim, tao  six thng nht v nhn thUc và 
hành dng trong t chüc th?c hin. 

1.2. Nâng cao hiu lrc, hiçu qud qudn lj nhà nithc v djch vi 

Tip tic rà soát, dánh giá, diu chinh b sung quy hoach phát tnin 
ngành djch vii tIch hp trong Quy hoach tinh Yen Bái thai 2021 - 2030, 
tm nhmn dn nam 2050, 1am ca s& cho vic thu hUt du tu và quán 1 phát 
triên các ngành djch vi. 



5 

Day manhcài  each hành chInh, cái thiên môi trung du tu kinh doanh, 
nâng cao chi so näng içrc canh  tranh cap tinh (PCI). Xây dirng co ché, chInh 
sách khuyên khIch, thu ht diâu tu trén dija bàn tinh Yen Bái giai doan 2021 - 
2025, trong douu tiên các ngành dich vii eó the manh;  tang cung thu hut 
diâu tu phát triên các ngành djch vii theo hInh thirc diôi tác cong tu (PPP); 
khuyen khIch các thành phân kinh tê tham gia cung (mg các loai djch vi1 
công, djch yin  cong ich. Tang cuing hiu 1irc, hiu qua quãn l nhà nuc, 
nâng cao trách nhim cüa các cap, các nganh trong cong tác thâm dnh, ha 
ch9n dir an, cap phép dâu tu; phôi hçp ch,t chë, huó'ng dan, ho trc nhà dâu tu 
triên khai thirc hin dçr an theo diing quy hoach và các quy djnh ci:ia pháp 1i41 
hin hành; tao  diêu kin thun igi cho doanh nghip tiêp cn dat dai, nguôn 
von, ha tang din, nuóc, lao ding...; ho trg các thu tine  lien quan den chüng 
nhn chat 1uç'ng, bào ho s hüu trI tue, xüc tién thu'ang mai,  m& rng thj 
trung, tiêu thini sànphâm, kê khai hài quan, thuê... Tang cuô'ng cong tác 
thông tin, tuyên truyên, phô biên các hip djnh thuang mai tlnr do the h mói, 
giüp các doanh nghip näm vüng, chü dng phát triên san xuât kinh doanh, 
gia nhp thj trumg, hi nhp kinh tê quôc té. 

Xây dirng các vüng lien kêt djch vi - cong nghip - nOng nghip die tao 
tác dn lan tOa cüa ngành djch vini  dôi vâi nên kinh té; khai thác hp 1" và sir 
diving tiOt kim, hiu qua tài nguyen, khoáng san; dâu tu xây dçrng h thông ha 
tang giao thông hin dai,  dông b; day manh  ung diving khoa h9c k thuat tiên 
tiên gän vói xay dimg thuo'ng hiu, nhãn hiu, quãng bá san phâm dch vi. 

Tang cung cong tác kiêm tra, giám sat nhärn kiêm soát, duy trI Va nâng 
cao chat 1u9'ng san phâm djch vini;  xây dimg chê tài dü manh  và day manh 
phân cap trong quàn l nhäm phát huy tInh näng dng, chü ding, sang tao 
cüa các cap, các ngành và si.r tham gia tIch clnrc cüa cong dông doanh nghip 
và nguii dan. 

2. Phát triên hi tang ngành djch vi 
Huy dng tOi da các nguôn lc dâu tu xây dçrng h thông kêt câu ha tang 

kinh tê - xä hi phinic v cho phát triên djch vi, nhât là ha tang giao thông kêt 
Vu1, lien vUng, lien huyn, lien tinh; ha tang din, cong ngh thông tin, 

cung cap nuàc sach...  Tang cuô'ng thu hut các nba dau tu, doanh nghip tham 
gia dâu tu yào các ngành djch vi gop phân phát triên co so' ha tang kinh tê - 
xa hi, bao gOm: Cong ngh thông tin yà truyên thOng, giao dc và dào tao, 
logistics và 4n tài, tài chInh - ngân hang... theo huó'ng trQng tam, trpng diem. 

3. Nâng cao chat ltrqng nguôn nhân 1irc các ngành djch viii 
Thc hin hiu qua cOn tác dào tao  nguôn nhân linic  chat lugng cao 

trong khu vc djeh v,  có kiên thuc, k näng cao và dao  due nghê nghip. 
Tang cuo'ng sin kêt nOi, phôi hop, ho trg giUa cac don vj cung ung lao 
dào tao  lao dung yà sl~ dung lao dng; xay dung các chuong trmnh dào tao  kêt 
hçip giüa kien thüc chuyen mon vâi kinh nghim thc tê d cung ung cho thj 
truo'ng lao dng nguôn nhan lc có chat lung cao, dáp üng nhu câu thc tê 
cUa doanh nghip và thj truo'ng lao dng. 
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Xây dirng ca ché, chInh sách phü hçip, tao  diêu kiên cho các nhà dâu tu, 

doanh nghip tham gia tIch crc vào cong tác diào tao  nhân 1irc; chü trQng 

chuyn djch Co cu lao dng tü khu vi.rc nông nghip sang khu virc Cong 
nghip và djch vti. Quan tam dào tao  ngun nhân 1%rc tai ch& dc bit là 
nguè'i dng bào dan tc thiu s & các khu, dim djch vii du ljch; trong dió, 
chti tr9ng diào tao  k5 näng quân 1, trInh d ngoi ngü, k5 näng 1 tan, phiic 
v1i cho di ngü quàn l, nhân viên, hu&ng dn viên du ljch dam bâo cung cp 
djch v1i du ljch có cht lung và tInh chuyên nghip cao. 

4. Nhim vi1, giãi pháp ci th theo tfrng linh vtrc 

4.1. Du ljch 

Phát trin du ljch theo hu&ng xanh, bàn sic, hp din, tr& thành nganh 

kinh t quan tr9ng cüa tinh; phát trin các san ph.m du ljch có chat luçng 

cao, dia dng, có thircrng hiu, tao  nên hInh ãnh và dim dn dc thi "Yen Bái 

- no'i h5i ty sc màu Tây Bc" v&i thuorng hiu là "dim din an toàn, than 

thin, dc sac, hâ'p din, (in tu'clng"; gn djch v du ljch vó'i phát trin nông 
nghip, nOng thôn min nüi, lang ngh truyn thng, phü hgp vâi tim nãng, 
th manh  cüa tinh. Quan tam thu hut và uu tiên ngun 1xc du tu, phát trin 
04 vtTng du ljch tr9ng dim: Vüng du ljch h Thác Ba và sOng Chày; Vüng du 
ljch thành ph Yen Bái và phii can; Vüng du ljch min Tây cüa tinh; Vüng du 
ljch Trân Yen - VAn Yen. 

Nghiên cüu diu chinh, b sung, ban hành m&i các Co ch& chInh sách 

uu dAi, thu ht du tu vào ngành du ljch, uu tiên chInh sách thu hit du tu 
các dr an phát trin du ljch xanh, có sure lan tOa, tác ding lan t6i phát trin 
kinh t - xA hi cüa tinh, gop ph.n nâng cao d&i sng 4t cht và tinh thAn 
cho ngu&i dan. 

Trin khai thrc hin hiu qua Nghj quyt s 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 
cüa Ban ChAp hành Dáng bO tinh v phát trin du ljch tinh Yen Bái giai dioan 
2021 - 2025, djnh huâng dn nAm 2030; Nghj quyt cüa HOi  dng nhân dan 
tinh quy djnh mt s chInh sách h trçi phát trin du ljch trên dija bàn tinh Yen 
Bái giai doan 2021 - 2025, nhAt là các chInh sách h trg phát triên du ljch 
cong dng, dào tao  nhân lirc nganh du ljch và các djch vi phii trci khác; 
khuyn khIch, h trçr ngu&i dan giQ' gin, bào tn, phát huy bàn sc vAn hóa 
các dan tc và các tài nguyen du ljch khác; h trçi duy trI hot dng và phát 
trin các lang ngh truyn thng. 
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4.2. Thu'ong mcii 

Tp trung thu hut các thành phn kinh th du tu xây drng và phát trin 

h thng kt eu h. thng thuang mai  hin  dai.  Di mth phuang thirc du tu, 

mô hInh quàn 1, nâng cao cht lugng và hiu qua hoat dng cüa các chç 

truyn thng trén dja bàn tinh, chuyn d&i mô hInh hoat dng ch? theo hi.thng 

xã hi hóa, thành 1p các doanh nghip, hçip tác quán 1, khai thác chc phà 

hçip vói diu kin phát trin kinh t - xã hOi  cUa dja phixcing; rà soát, di dài, 

xóa bó nhüng chçi hoat dng không hiu qua, không phü hçip vó'i quy hoach 

hoc khong dáp 1ng dy dü cáe quy chun, tiêu chun theo quy djnh. Quan 

tam thu hut, h tr9' dy nhanh tin d trin khai các dir an du tu trung tam 

thuang mai,  siêu thj, cira hang tin 1i, chç truyn thng trên dja bàn tinh. 

Phát trin, mi rng các kênh phân phi hin dai,  nht là các siêu thj, 

h thng ban lé d tiêu thi.i các san phm, hang hóa san xut trén dja bàn; 

trçng tam là h trci các doanh nghip, hcfp tác xã, t hcip tác chü dng 

quâng bá, giói thiu hang hóa dn các h thng siêu thj d tang cung tInh 

kt n6i giüa Ca sô san xut, dan v cung ung và dan vj tiêu thi san phm. 

Phi hgp vád các hip hi ngành hang t chuc các hi chq, trin lAm, hi 

nghj xüc tin thuang mai  quy mô cp quc gia, khu virc và quc t. TIch 

crc tham gia các chuang trInh lien k&, quàng bá, xuc tin thuang mai,  du 

ljch trong và ngoài tinh. 

Phát trin các phuang thuc, loai  hInh kinh doanh thuang mai  phü hçp 

vó'i tüng vüng, dja phuang và nhu cu xA hi. Thay di cAn bàn phuang thuc 

cung üng hang hóa theo hurng chuyên nghip; dy manh  các hInh thü'c thanh 

toán din tCr hin dai;  trng buó'c phát trin h thng thuang mai  din tir thông 

minh vói các t.p doàn ban buôn, ban lé dóng vai trà dn dt, thüc dy san 

xu.t, tiêu dung và các doanh nghip nhö và vua, hçp tác xA, h kinh doanh cá 

th tham gia thj trung. 

Dy manh  hoat dQng xut nhp khu, chü tr9ng xut kh.0 các san phâm 

chU lirc, m.t hang truyn th6ng, san phm có th manh  cüa tinh, dng thi 

vó'i nâng cao hiu qua cong tác xüc tin thuang mai,  quàng bá, xây dng 

thucing hiu cho san ph.rn. 
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4.3. Giáo duc và dào tao 

Tip tVc  di mi can bàn, toàn din giáo dic dào tao,  nâng cao chit lugng 
giáo diic ph thông, giáo dye chuyên nghip, dào tao  ngh; gn dào tao  vâi 
nhu cu cüa thj trung lao dng và ngui sir dçing lao dng. Tip tçic sap xêp 
quy mô, mng lrn9i các ca s& giáo di.ic và dào tao  diàm bào hgp 1 v quy mô, 
phi hçip vó'i diu kin ca si vt cht, näng Fçrc quàn 1 d nâng cao cht luçing 
giáo diic và dào tao  theo huó'ng chuk hoá, hin diai  hoá. Khuyn khIch day 
manh xã hi hóa giáo diic và diào t?o  i nhüng nai có diu kin; quan tam dAu 
tu dam bào dü phông hçc và các phông chic nàng cho cp h9c mâm non, tiêu 
h9c dáp rng yêu cu h9c 02 bui/ngày và trang thit bj day,  h9c phiic v di 
mó'i chuang trInh giáo dye pM thông; phn du dn nãm 2025 t)' l phông hçc 
kiên c dat 85%. 

Dôi mâi manh  me, dông b ye ni dung, hInh thüc, phuang pháp day 
h9c theo huâng phát trin toàn din phm chit, nãng l?c,  k5 näng cüa ngithi 
hçc. Phát trin giáo dye và dào tao  theo huó'ng m rng quy mô hgp l, da 
dng Ca cu, loai hInh dào tao  dáp irng nhu cu cüa xã hOi  trên co' si dam bào 
cht luçmg, hiu qua. Thirc hin t& ca ch dt hang, giao nhim vii dM vâi Ca 
si giáo dye và dào tao  cong lap. 

4.4. Yté, chám soc sá'c khóe nhân dan 

Dy manh  xä hi hóa trong 1mb virc y t, chàm soc süc khôe nhân dan. 
Phát trin h théng y t theo hrnng hin dai,  hiu qua trên Ca s& dir phông 
tich cçrc và chü dng, gan kt y h9c c truyn vi y h9c hin dai.  Huy dng 
ngMn 1irc xã hi hóa du tu xây dirng co' si v.t chit, nâng c.p trang, thit bj 
các bnh vin chuyên khoa tuyn tinh, trung tam y t tuyn huyn, bào dam 
dn närn 2025 It nht 50% trung tam y t cp huyn dat  tiêu chun hang II tr& 
len. Dy manh  hp tác, chuyn giao k thut, cong ngh tr các bnh vin 
tuyn Trung uang, phát trin Bnh vin Da khoa tinh Ca bàn tr thành trung 
tam khám, chtra bnh cht lucing cao cüa khu vrc Tây Bac. PMi hçip, lien kt 
vâi các bnh vin Trung uang tip tçic dào tao,  bi duO'ng, xây dirng di ngü 
thy thuc, nh.t là di ngü bác s5 có trInh d, näng 1irc chuyên mOn sau, có y 
d(rc, trách nhim cao. 

Tip tçic di mâi, nâng cao chit luçing và hiu qua hoat dng cüa các 
dan vj si.r nghip y t cong 1p theo Ca ch tir chü; khuyn khIch phát triên 
các djch yu y t& chàm soc sue khOe ngoài Cong 1p yà djch vii khám, chU'a 
bnh chit luqng eao khu vrc do thj; hInh thành các trung tam khám, ehtta 
bnh, diu trj theo yêu cu tai  các bnh yjên tuyn tinh, trung tam y t tuyn 
huyn. TIJ'ng diing manh  me cong ngh thông tin trong tht cá các lTnh we boat 
dng cüa ngành y t. 
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• r 9 .2 4.5. Tai chinh, ngan hang, bao hiem 

Huy dng, quàn 1 và sir dirng hiu qua các ngun lirc tài chInh dáp rng 
yêu cu và miic tiêu phát trin. Quãn 1 chat ch hoat dng và nâng cao näng 
1irc canh  tranh cüa các t chirc tin di.ing; tao  diu kin thun 1i cho các ngân 
hang thi.rang mai  m rng mng luâi chi nhánh, phông giao dch, dim giao 
djch trên dja bàn tinh. Tao  môi truOng thun 1i d phát trin djch v1i bâo 
him vâi các san phrn da dang, linh hoat, dáp irng nhu cu nguô'i dan và 
doanh nghip. 

4.6. Logistics và vçin tdi 

Dy manh  üng diing cong ngh thông tin trong quàn 1 diu hành, khai 
thác 4n tâi; lien kt các phuo'ng thirc 4n tài, quân 1 4n tài dia phuo'ng thi.irc, 
djch v logistics. Phát huy 1çi th v vj trI dja 1, ha tang giao thông trong 
mi lien kt ving, lien vUng và di tác hçip tác trên tuyn hành lang kinh th 
COn Minh - Lao Cai - Ha Ni - Hài Phông - Quàng Ninh d thu hut các 
ngành djch vi,i giá trj gia tang cao, nhix: van  tài, kho bäi trung chuyn, giao 
nhan xut nhp khu hang hóa. Tan  dirng ti dia lçii th duO'ng Cao toe Ni 
Bài - Lao Cai die quy hoach, xây d1rng các trung tam phân phôi, da diem 
trung chuyn hang hóa phü hcip vó'i Quy hoach tinh Yen Bái thi k' 2021 - 
2030, tam nhIn den näm 2050. 

Xây drng h thng ca s& dtr 1iu v hoat dng 4n tài, các phn mm 
quàn l hot dng 4n tài, quàn l phuang tin, quàn l ho.t dng cüa các san 
giao djch 4n tãi,... dam bâo dng b, thng nht, kt ni giüa các ca quan 
quãn l nhà nuóc vó!i  các dcm vj kinh doanh djch vi,i 4n tài và nguii sü diing 
djch V%i. IJu tiên du tu, phát trin phuo'ng thcrc van  tãi hành khách cong cong 
an toàn, cht liigng cao. 

4.7. Cong ngh thông tin và truyn thông 

Phát trin manh  me djch vi thông tin, truyn thông theo hu9ng da 
phuang tin, li'rng bi.róc irng diving cong ngh hin dai  diáp üng yêu cu phát 
trin kinh t - xã hi và nhu c.0 sir dçing cüa doanh nghip, ngithi dan. 
Trin khai hiu qua Kin trüc chInh quyn din tir, D an dO thj thông 
minh, phát trin ha thng chInh quyn s gn vOi mO hInh do thj thông minh 
phiic v1i doanh nghip và ngui dan. Tp trung du tu ha tang cong ngh 
thông tin tién tin, hin dai,  an ninh, an toàn; trin khai internet bang thông 
rng cht lugng cao trên pham vi toàn tinh; xây dirng, van  hành hiu qua mO 
hInh do thj thông minh g.n vi chfnh quyn din tcr, thirc hin chuang trInh 
chuyn di s quc gia theo 1 trinh phü hçp, tüng buic phát trin nn kinh 
t s, xã hi sè, ph.n du dua t trçng dóng gop cüa kinh t s chim khoãng 
20% GRDP vào nám 2025. 
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Xây d\rng, cp nh.t, cong bô danh sách các nên tang so có khã nàng 

trin khai dung chung rng khp trong mt s linh virc nEar thuong mai  din 

ttr, nông nghip, y t, giáo dic, giao thông, ngân hang,... gn vói bâo dam an 

toàn, an ninh mng. Ph bin kin thüc v chuyn di sang kinh th sé,, thiic 

dy chuyn dii s trong các doanh nghip và nguri dan. 

4.8. Khoa hQc và cong ngh 

Day manh  chuyên giao, 1rng diing khoa hçc - cOng ngh, dOi mái sang 

tao, trng buó'c phát trin nn kinh t s, xà hOi  s, thIch üng v&i Cuc cách 

mng cOng nghip 1n thtr tu. Nâng cao cht 1uçng hoat dng nghiên ciru, 

1rng dging, chuyn giao tin b khoa h9c k5' thu.t và cung cp các djch yin  

khoa h9c cOng ngh, uu tiên cho lTnh virc nông, lam nghip. Ap dicing Ca chê 

du thu, dt hang cung c.p djch vi khoa h9c cong ngh theo co chê thj 

truàng, dláp irng nhu cu cüa Co quan nhà nuOc, doanh nghip, nguri dan. 

Trin khai hiu qua Cong tác huâng dan, dang k xây drng thuong hiu, nhn 

hiu và bão h quyn si hU'u trI tu di vâi các san phm, hang hóa cüa tinh. 

TIch clrc chuyn giao kt qua nghien cüu, irng ding cong ngh cao, tiên 

b khoa h9c k5 thut diáp irng yêu câu quãn l nhà nurc, nhu câu san xuât 

cüa doanh nghip và ngui dan nhrn nâng cao näng suit, cht lucing, giá trj 

san phm; khuyn khIch các doanh nghip, hcip tác xä d.0 tu nghiên ciru 

khoa h9c và tiên phong trong vic irng diing cOng ngh cao, tin b khoa h9c 

k thut vào san xut, ch bin, tiêu th1 san phm theo chui giá trj. 

4.9. Cdc dch vu khác 

Tao mOi trixông thun igi d huy dng ngun lirc, khuyn khIch các 

thành phn kinh t tham gia du tu, phát trin da dng cac 1oti hInh djch vi 

d h trçi cho các nganh djch vint  có tim nãng, 1çi th cüa tinh, gop phn thuc 

dy phát trin kinh th và chuyn djch co c.0 lao dQng ti'r khu vinic  nOng nghip 

sang khu virc phi nông nghip, nht là các ngành djch vini  khu vrc nOng 

thôn, djch vit sir dung nhiu lao dng. 

Thüc dy phàt trin mt s ngành djch vi trong linh vinrc  nOng, lam 

nghip, djch v mOi trinrng theo huó'ng xä hi hOa là chü yu, thc hin co 

ch dt hang, du thu d phat huy tInh nAng dng, chü dng, sang tao  và 

hiu qua cüa trng chü th thc hin cung c.p djch v. 
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5. IThg diing khoa hçc cong ngh và bão v môi tru'ô'ng 

Dy manh  boat dng nghiên cüu và irng ding khoa h9c cong ngh trong 

phát trin djch vii; u'u tiên du tu xir 1 rae thai, nuâc thai tai  các khu djch v1i, 

du ljch tp trung dam bào phát trin bn vUng gn vâi nâng cao thirc cüa 

nguii dan v ti& kim näng lucing, bào v môi trrning, sinh thai. Khuyn 

khich và tao  diu kin cho các doanh nghip trirc tip tham gia nghiên cüu 

khoa h9c, üng ding cong ngh thông tin d phiic viii các boat dng kinh 

doanh djch v nhm dia dng hóa các loai  hInh, san phm djch vii. 

6. Cong tác truyn thông và phát trin th tru*ng 

Tang cung boat ding thông tin quàng bá, xic tin du tu gn vi xüc 

tin thuong mai,  du ljch theo hucng chuyên ngbip, hu9ng tth các thj tri.rng 

miic tiêu. PMi hçp ch.t cbë vri các ccx quan dai  din ngoi giao, các hang 

truyn thông, eác hang hang không, các cong ty lU hành lin trong và ngoài 

nuâc d tuyên truyn, quáng bá binb ành Yen Bái dn vó'i du khách trong 

nuâc và quôc té. 

Xây dirng các website chInh thirc cüa tinh vói thông tin ducxc cp nht 

thuxng xuyên d quàng bá v cac ngành djch v1i; phát hành các n phm 

quàng bá hp d1n v du ljch; truác mat, xây dimg bàn d du ljch cho các 

trung tam du ljcb cüa tinh; xây dirng các chucxng trInh phát thanh, truyn hInh 

chuyên v du ljch bang nhiu tbir ting. T chüc xüc tin d.0 tu, thucxng mai, 

du ljch bang nhiu hInh thirc theo hung chuyên nghip, thit thirc và hiu 

qua. Tn diing ti da các ccx bi kbi Vit Nam tham gia các Hip dijnh thuang 

mai tçr do (EVFTA, RCEP, CPTPP, UKVFTA...) d khai thác, phát trin 

djcb viii nht là djch vii thucxng mai,  du ljch... 

7. Tang ctrô'ng bâo dam an ninh, trt tir an toàn xã hi 

Tbi.rc hin dng bO các giài pháp bào dam quc phông, an ninh, trt tir an 

toàn xã hi, gan kt chit ch gifla phát trin djch vi vri xây dirng th tr.n 

quc phOng toàn dan, th tran an ninh nhân dan. Xây drng Yen Bái tr thành 

dja phucmg có môi truô'ng s6ng, du tu, kinh doanh lành manh,  than thin, an 

toàn và hp dn di vci các nba du tu trong nuó'c và quc t. Lam tht cong 

tác phOng, ch6ng t nan  xä hi, buôn lu, gian ln thuong mai  và bào dam an 

toàn v sinh thirc phm cho nguèi dan. 
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IV. TO CHtC THTC HIN 

1. Các cp üy, chInh quyn, ban, ngành, Mt trn T quc, các t ch'rc 
chInh trj - xã hi t chirc quán trit, tuyên truyn sâu rng Nghj quy& nay 
dn toàn th can b, dáng viên và nhân dan; xây drng chuang trInh hành 
&ng, k hoach ci,i th& phü hçip vó'i dc dim tInh hInh, chüc näng, nhim v1i 

cüa nganh, dja phuang, dan vj dé to chi.'rc thrc hin. 

2. Bang doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sr dàng Uy ban nhân dan 
tinh chi d?.o  nghiên ciru diu chinh, b sung hoc xay di,rng mó'i CC Ca ch& 
chInh sách; b tn ngân sách d trin khai thirc hin các d an, chuang trInh, 
k hoch và các ni dung nêu trong Nghj quyt. 

Ban can sr dâng Uy ban nhân dan tinh chi dao  xây dçrng, ban hành 
Chuang trInh hành dng thixc hin Nghj quyt, trong dió xác dijnh rO các ni 
dung ci th cn thirc hin, phân cOng nhim viii chi tit cho các Ca quan, dan 
vj có lien quan gn vói 1 trInh thirc hin, yêu cu kt qua san phm dru ra 
dam bào thirc hin thing lçi miic tiêu Nghj quyt. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh ñy chU trI, phôi hçip vói CáC ca quan lien quan 
xây drng k hoach  ph bin, quán trit, tuyên truyn Nghj quy& trong toàn 
Bang b tinh. 

4. Bang dioàn Uy ban Mt trn T quc và các doàn th tinh can cir chirc 
näng, nhim v1i, xây dung chuang trInh, k hoach ciii th d trin khai thirc 
hin Nghj quyt; tr9ng tam là cong tác phi hçip ph bin, tuyên truyên, 4n 
dng nhân dan tIch c1rc tham gia thirc hin Nghj quyt. 

5. Ban can s1r diãng Uy ban nhân dan tinh chü tn, pMi hçp vài các Ca 
quan có lien quan theo döi, don dc và kim tra, giám sat vic th1rc hin Nghj 
quyt; djnh k' báo cáo kt qua vâi Ban Thuông vi Tinh iiy, Ban Chp hành 
Bang b tinh theo quy dijnh. 

Nghj quyt nay ph bin dn chi b. 

Noi nhân:  
- B ChInh trj, Ban BI thu TW (báo cáo), 
- Các Ban dãrig, Van phông TW (báo cáo), 
- Các d/c Uy viên BCH Dâng b tinh, 
- Các dãng 1oàn, ban can si,r dáng, 
- Các sâ, ban, ngành, doan th tinh, 
- Các huyn, thi, thành üy, dãng Uy trirc thuc, 
- Lanh dao,  chuyên viên VPTU, 
- Luu Van phông Tinh üy. 

D Birc Duy 
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