
BANG BØ TINH YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM 
THANII UY YEN BAI 

S4 - C/TU TP. Yen Bái, ngàythángó nam 2021 

CH1Y(NG TRThH HANH BONG 
CUA BAN CHAP HANH BANG BO THANH PHO YEN BAI KHOA XX 

.n • A Thrc hiçn Ngh quyet SO 21NQ/TU ngay 20/01/2021 cua Ban Chap hanh 
Bang b tinh Yen Bái ye phát triên nguôn nhân ltrc  tinh Yen Bái, 

giai don 2021 - 2025 

Thc hin Nghj quyt s 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Yen 
Bái v phát trin ngun nhãn 1irc tinh Yen Bái giai doan  2021 - 2025, Thành 
üy Yen Bái ban hành Chuang trInh hành dng thirc hin Nghj quyt s 21-
NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy vâi các ni dung ci th nhii sau: 

I. MUC TIEU 

1. Mçic tiêu chung 

Xây dirng và phát trin ngun nhân 1çrc có nãng hrc, trInh d, chuyên 
môn, k5 näng ngh nghip, th lirc, phm ch.t dao  dirc t&, tác phong lam 
vic chuyên nghip, hin dai  nhärn hInh thành nguôn nhân 1rc dü ye so 

, A A , A A A , luvng, dam bao ye chat 1ung, h?p  ly ye ca cau, phu hp vai nhu cau six 
ding, dáp Crng yeu cu phát trin lau dai cüa thành ph& gop ph.n nâng cao 
nang suat lao d9ng, thuc day chuyen dch cci cau lao d9ng, dap ung miie tieu 

A • A - A • • •) A . 
phat trien krnh te - xa h9l, bao dam quoc phong - an nrnh, xay dirng Bang va 
h thông chmnh trj trong sach,  vüng  manh  trên dja bàn thành ph. 

2. Muc tiêu ciii th 
2.1. Vê giáo dyc phô thông 

(1) T l h9c sinh tot nghip trung h9c cci sr vào trung hçc phô thông 
trên dja bàn thành ph dn näm 2025 d?.t  73,6%, 

(2,) Vào h9c giáo dic ngh nghip dat  25% ('th4p hun so vó'i tinh 5% do 
d4c thI cia thành ph có lç hQc sinh khá và giói cao) 

(3) Ty lç hçc sinh tot nghiçp .trung hçc pho thong den nam 2025 vao 
hc giáo dic ngh nghip dat  35% (th4p hun so vái tinh 1O%); vào dai  h9c 
dat 50% ('cao hun so v&i tinh 21% do dçc thu cia thànhph có ) l hcw sinh 
khá và giói cao,). 

2.2. Vegiáodycnghenghip 

(1) T' l lao dng qua dào tao dat 87,5%, trong do t' 1 lao dng qua 
dào tao  có van bang chcrng chi dat  68,1%. 
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(2) thai don 2021 - 2025, phan dau giai quyet viec  lam cho 18.000 
nguii, bInh quân mi näm 3.600 lao dng. 

(3) Cc c,u lao dng trong linh virc nông, lam nghip, thüy san 3%; 
Cong nghip -Xây dirng 41%; Thuong mai  djch vi 55,9%; Chuyên djch 3% 
lao dng tr ngh& nông nghip sang nghê phi nông nghip, bInh quân môi 
nam chuyen dch 300 lao d9ng/nam; 

(4) T l lao dng qua dào tao  theo các lTnh vxc: Nông, lam nghip, 
thUy san 68%; Cong nghip -Xây dtjng 96%; Thrang mai  djch vç 98%. 

2.3. V xây dyng d3i ngü can b3, cong chá'c, viên chfrc 

(1) Dn narn 2025, 100% di ngü can b, cong chirc, vien chi.c các c.p 
trong hç thong chinh tr thanh pho dat  chuan ye trinh d9 chuyen mon, ngoi 
ng, tin h9c theo vj trI vic lam. 

(2,) Ph.n d,u dn näm 2025, t' 1 can b, Cong chc thành ph có trInh 
do trén dai hoc dat tir 20% tr& len. 

(3) Dn näm 2025, tr 1 cong chrc lam cong tác chuyên môn,nghip 
vi tu thanh pho den cac xa, phuang co trrnh dQ d.i hçc trci len dat  100 /o. 

, A r fl . .5 (4) Ty lç Can b9 tham gia De an so 1 1-DA/TU ngay 08/8/2018 cua 
Tinh üy gi chirc danh thuc din Ban Thuông vii Thành ñy quãn l dat  tir 

0 A 0 .5 0 A r . f A 10-15 / doi vrn can bp tre; tu 20-25 / doi vai can bo nit. 
, p 

('5,) T' l tré hóa dti ngü can b, cong chirc: Phân dâu tir 20% tr& len 
can b là Uy viên Ban Thi.r&ng vii Thành üy duói 40 tuôi; tir 35% trâ len can 
b là trlx&ng, phó các phông, ban, doàn the thành phô dui 40 tuôi. 

II. Nffl]M Y12, GIAI PHAP CHU YEU 
p 

1. Tang ctrb'ng vai trô lãnh do, chi do cüa các cap üy, chInh 
quyên ye phát triên nguon nhân Iy'c; thông tin, tuyen truyên Va quán 
trict n9i dung cua Ngh quyet; phat huy vai tro cua Mt trn To quoc, 
các to chfrc chinh trj - xA hi trong phát triên nguôn nhân lçrc 

, .5 .5 0 5 

Tiêp tic ci the hóa day dU các chi tiêu, nhim vi ye phát triên nguOn 
nhân lirc trong k hoach cong tác toàn khóa, kê hoach  05 näm và hang näm, 
gän kêt ch.t ch, dông b vth thim vii phát triên kinh tê - xã hi cüa timg 
lTnh vic, lung cap, lurng ngàrih và tüng dja phuong. 

Dy manh  thông tin, tuyen truyn trên các phucing tin thông tin dai 
chüng vâi các hInh thüc phü hap nhäm nâng cao nhn thüc, phát huy tinh 
than trách nhim cüa ngui dung diâu, n lirc cüa các ngành, các cap và nhân 
dan dêtao sirhuyên bien manh  me trong nhn thirc và hành dng ô các cap, 
cac nganh, moi can b9, dang vien va cac tang lop nhan dan trong thc hiçn 
miic tiêu, nhim vii v phát trin nguôn nhân hrc, gop ph.n thirc hin thng 
lçxi miic tiêu phát triên nguôn nhân lirTC tinh Yen Bái giai doañ  2021-2025. 
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Tang cixông cong tác phi hqp gifla các ngành có lien quan trong thirc 

hin miic tiêu, nhim vii v phát trin ngun nhân 1rc trên dja bàn thành phô, 
dam bào nht quán, kjp thi, hiu qua trong triên khai thrc hin. 

Phát buy hon nüa vai trô cUa Mt trn T quc và các t churc chInh trj 
- xä hi thành ph trong vic tuyên truyn, v.n dng, nâng cao nh.n thtirc cüa 
can b, dãng viên, doàn th& hi viên và mi ngui dan v các chInh sách 
phát trin ngun nhân lirc, thrc v vai trô, trách nhim trong dào tao,  phát 
trin ngun nhân lirc là khâu dt phá trong phát triên thành ph. 

2. Nâng cao chat hr9ng quãn 1 giáo dic, chat ltrqng giáo dic phô 
thông 

Chi 40 rà soát, spxp iai  di ngü nha giáo d có k hoach  dâo  tao, 
boi duo'ng, bao dam du so luçing va can doi ye co cau, nang cao trinh d9 
chuyên môn, nghip vit, dao  dirc cho di ngu nhà giáo. Thrc hin ké hoach 
âàø tao,  bM dixOng và phát trin di ngü can b quàn l giáo diic, kt hqp vài 
bôi diiOng thung xuyên và djnh kS'  dê can b quàn l giáo dic tiêp c.n duc 

A A A a' I' A I I vifi giao dic hiçn dai  nham nang cao chat liscing dpi ngu can bp quan ly giao 
dic cã ye bàn linh chinh trj, dao  dtc, lôi song, näng 1irc cong tác. Tang cung 
dào tao,  bi dixOng trInh d 1 1u.n chInh trj, ngoai ngü, kin thcrc quân l 
Nha nuoc, giao dic 4o due nghe nghiçp cho dpi ngu can bp quan ly, giao 
viên, nhân viên trong toàn ngành; chäm lo xây dirng di ngU nhà giáo và can 
b quàn 1 giáo die "vira hông, vra chuyên". Dôi moi cong tác bôi duOng 
thuông xuyên ye chuyên môn, nghip viii va phisong pháp day hpc, da trén 
co sâ kt qua khào sat nhu c.0 bM duorng trong näm hpc; th1rc hin dao tao 
chu.n hóa di ngU nha giáo theo các chiiong trInh, d an dào tao  cüa tinh. 

Thrc hin t& vic dr báo quy mô hpc sinh và nhà giáo nghi him d báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh kjp thai có k hoach  dào  tao  và tuyn ding; thrc 
hin k hoach  tinh giàn biên ch di vth các di tugng chua dat  trInh d 
chun theo quy dijnh, có vj trI cong tác khOng phü hçp, nhüng triRing hçp 
khOng hoàn thành nhim v hoc Co sirc khóe không bào dam... 

• A A I I I P IS P 9 A P 

Thirc hiçn hiçu qua cac giai phap doi mai can ban, toan diçn giao diic 
• 9 A' I I A' I P 9 9 A va dao tao.  Doi moi chuong trinh, npi dung va phuong phap day  va hpc a tat 

cà cac bc hpc theo djnh huOTig phát trin phm cht Va nãng 1ire cüa ngithi 
hpc, tang cuàngdi mOi cong tác kim tra, dánh giá và kim djnh chit lu?ng 
giáo dc. Trin khai hiu qua D an di mi chuo'ng trInh sách giáo khoa 
giáo diicphO thông. 

U'u tiên nguOn l%rc dâu tir cho giáo dçic chat lucmg cao. Cüng cô, nâng 
cao cht lucing các trung dat  chuân quôc gia; tiêp tiic xây drng và phát triên 
các truo'ng: Truông Mm non BOng Sen, Trung Tiu hpc Kim Dng, 
Tnrong Tieu hpc Nguyen Thai Hpc, Truo'ng THCS Le Hong Phong, Truang 
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THCS Yen Thjnh tr& thành tru&ng ch.t hiçrng cao trong h thông các trithng 
h9c cüa thành ph và cüa tinh. 

A A A 7 3. Day minh cong tac phan luong h9c sinh san trung hQc co' so', 
trung hQC ph thông, to nn tang cho phát trin và nâng cao chat hrçrng 
nguonnhaniic 

3.1. Day minh thông tin tuyên truyên nâng cao nhln tithe ye giáo 
dc hithng nghip và djnh hithng phân luEng h9c sinh sau tát nghip 
THCS, THFT 

Tuyên truyn sâu rng, thix&ng xuyên, lien tiic duâi nhiu hInh thüc 
nham nang cao nhan thuc cua cac co so giao diic pho thong, co so giao diic 

• A A 'A ' • F thucing xuyen, co' so' giao dgic nghe nghiep, cha m h9c sinh, h9c sinh va cac 
A F A A A F - A ' P F I A • tang lop than dan ye y nghia, tam quan tr9ng cua giao diic huang nghiep va 

djnh huO'ng phân lung h9c sinh sau tt nghip THCS, TBPT. 

Dua nhim vi, chi tiêu ye giáo diic huó'ng nghip và phân luông h9c 
sinh ph thông vào thu truong, k hoach  phát trin kinh t - xa hi ciia thành 
ph. Tang cung vai trô lânh dao,  chi  dao  cüa thành ph trong cong tác giáo 
dc hixàng nghip, djnh hucng phân luông h9c sinh sau tot nghip THCS và 
THPT, thiic hin chi tiêu phân lung dam bào k hoach &rçic giao. 

To chirc các hoat  dng tuyên truyên ye giáo diic hixâng nghip và djnh 
huóng phân lung cho hpc sinh ph thông nhis: T chirc hoat  dng ngoai 
khoa, tham quan, trài nghimtai các co sâ dào tao,  cas sãnxut, doanh 
nghiçp, nong tral;  to chuc ngay h9l tu van, huo'ng nghiçp, tuyen sinh, viçc 
lam; thi tim hiêu ye the giói nghê nghip; to chic hoat dng t9a dam, giao 
hru cUa hçc sinh, giáo viên, can b quãn l các co sà giáo diic vâi các nhà 
quãn 1, chuyên gia tu van, doanh nhân, nhing ngui thành dat  trong các linh 
vrc nghê; to chrc két noi giüa nhà tru&ng phô thông vi các trung dai  h9c, 
cao d.ng, trung cp trong và ngoài tinh... 

Chi do cht chë giüa cong tác Giáo diic và Dào tao  vâi cong tác Lao 
dng vic lam và các dja phuang, xA, phuô'ng trong vic tuyên truyên ye giáo 
dic ngh nghip, thông tin thj tnrông lao dng, tuyn sinh cao d.ng, trung 
c.p nãm 2021, tuyn ding lao dng, thu cu sir dçing nhân hrc, các chInh 
sách uu dãi trong hçc nghê; tu van huó'ng nghip h9c nghê, vic lam.. .tai các 
dja phuang, có si,r tham gia cña can b quàn l, giáo viên, phii huynh hçc 
sinh và hçc sinh các truàng THCS, THPT trên dja bàn. 

Tang cuông gió'i thiu, viêt tin, bài tuyên truyên ye các co' sâ giáo diic 
A A I P A I A . A P P P A pho thong, co so giao dic nghe nghiçp, doanh nghiçp va cac to chuc, ca nhan 

tham gia tIch circ, hiu qua vào Cong tác giáo diriC huó'ng nghip, giáo dçic 
ngh nghip và phân 1ung hc sinh trên dja bàn tinh. 
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3.2. Khão sat, thông kê nhu câu h9c nghê cüa h9c sinh sau tot 

nghip THCS, THPTgn vó'i vic 
vim 

d(3ng, djnh hwó'ng h9c sink tham gia 
hpc nghê a các cap trinh d3 theo mic tiêuphân luông cüa tinh 

T chirc khào sat thng kê thu c,u tip tiic h9c tp sau tt nghip 
THCS cüa bce sinh ló'p 9, nhu c.0 tip tiic hc tp sau t& nghip TI-IPT cüa 
bce sinh lap 12; djnh huâng cho h9c sinh các hithng di phü hcp sau khi t& 

• A • P P nghiçp, lira chn nganh, nghe phu hqp vcii sue hçc, nang hrc, sc truang, 
nguyen vcng hçc t.p, diêu kin hoàn cành gia dinh. . dam bào sçr phü hçp 
gitta thu c.0 hc ngh vâi thu c.0 sü dng nhân lire cUa thj truäng lao dng; 
có bin pháp tir van riêng eho tlrng hc sinh. 

Chi dao  các co quan, dan vj trên dja bàn phi h?p  vói các co sâ giáo 
diic có giài pháp tIch erc vn dng, djnh hixóng cho dôi tuçing hc sinh tot 
nghip THCS không hc tip len THPT, hc sinh t6t nghip THPT không di 
hc dai  hçc và hçc sinh có hc 1irc trung bInh hoc yu kern tham gia hc 
nghê dé l.p than, 1p nghip. 

3.3. Dãi mói ni dung, phwong pháp, kink thá'c gido dyc hithng 
ng1zip trong trithngphJ thông 

Thirc hin t& cong táe giáo diic  huàng nghip, cong tác day ngh ph 
thông cho hc sinh theo quy dijnh cüa B Giáo dc và Dào tao.  Di mài ni 
dung giáo dic huàng nghip thông qua các mon hc và boat  dng giáo dic 
trong nhà tru1ng theo huóng tinh giàn, thit thirc; tang cithng thire hành, vn 
ding kin thirc vào thrc tin; b sung c.p nh.t eác ni dung giáo diichu6ng 
nghip trong các mon hçc và hoat  dng giáo dic phü hcp v6i thc tiên; gàn 
vâi boat  dng san xut, kinh doanh, djch vi cüa dja phuong. 

Da dng hóa, vn ding linh hoat  các hinh thi'rc tu vn huàng nghip phü 
hop vOi thng di ti.rçlng hçc sinh, hoàn cãnh gia dInh hçe sinh; phü hop vOi 
diu kin cii th cüa dan vj. Cung cp kjp thô'i thông tin v co sO giáo diic 
ngh nghip, chInh sách di vói ngtthi hoc, ccr hOi  khai nghip, tim kim vic 
lam, xu hithng thj truông lao dng và nhu cu scr ding cUa thj tn.rà'ng lao dng. 

Tang cithng phi hop gifla các co sâ giáo dic ph thông, phèng Giáo 
dic va Dao tao  vài cac co sâ giáo dic ngh nghip trong hoat  dng giáo dic 
huâng nghip va phân lung hge sinh ph thông sau t& nghip vào hpc t?i 
cac co so giao diic nghe nghiçp. 

D.y manh  1rng diing cong ngh thông tin trong vic trao di kinh 
nghiçm giao d%le huong nghiçp, phan luong hc sinh pho thong, cung cap 
thông tin thi.r&ng xuyên, kjp thñ v thu cu lao dng, thj truàng lao dng cUa 
dja phuong và trong cá nuac cho eác co sâ giáo dtic. 
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3.4. Phát trin d3i ngü giáo viên kiêin nhim lam nhim vy tu' vin, 

hithng nghip trong các trwöng trung h9c 

Các truông THCS, THPT b trI giáo viên kiêm nhim thrc hin cong 
tác giáo di1c hirâng nghip; nâng cao hiu qua hoat  dng cUa to tu van htró'ng 
nghip trong các nhà tnrông. Tang ci.ràng t.p huân, bôi thrO'ng chuyên mOn 
nghip vii cho di ngU giáo viên lam cong tác giáo diic huó'ng nghip ye kiên 
thi.rc, k5' näng, phuong pháp tu v.n; dü näng lire thuc hin tot nhiêm vu. 

Phát huy vai trà cüa trung tam giáo diic thu?ing xuyên tinh trong vice t 
chirc bi dtrO'ng, cung cap dü 1iu. . .cho dOi  ngü giáo viên tham gia cong tác 
giáo diie huóiig nghip trong cac trung trung h9c. 

P P S S P Sf 5 A P 7 f A A P Thu hut cac nha quan ly, giao vien cac co so' giao dic nghe nghiep, cac 
doanh nhn... tham gia Cong tác tu van, hixóng nghip cho hçc sinh phô thông. 

3.5. Qudn lj, kim Ira, giám sat; tJng hip bdo cáo tinh hlnh thy'c 
hiên Kê hoach 

Phân Cong b ph.n kiêm nhim quãn 1, theo döi, diánh giá ch.t hrçing 
ye giáo diic huàng nghip, djnh huOng phân luông h9c sinh tai  phông Giáo 
dixie va Dao tao  thanh pho, tal  cac co so giao dc pho thong. 

S A P .7 p.7 P P 7 A X Thanh lap  cac Doan kiem tra, giam sat ket qua th%rc hiçn De an do Uy 
ban nhân dan thành phô chii trI; thành viên là các phông, don vj lien quan: 

Sr P • P 7 P p A r S kiem tra, giam sat tal  cac co so giao diic pho thong, co so giao diriC thixang 
xuyên, co Sy giáo diic nghê nghip trên dja bàn thành phô trong näm 2021. 

4. Chñ tr9ng nâng cao chtitrqnggiáo dic ngh nghip, dápfrng 
nhu cau su ding nguon nhan 1ic tmh, thanh pho va th1 trirong lao dQng 

.7 5 S 

4.1. Tang cl.r&ng cOng tác tuyên truyên ye vai trô và vj trI, tam quan 
tr9ng cüa phát triên nhân lirre  trong vic phát triên kinh tê - xã hi cüa thành 
ph, t chirc tuyên truyn và djnh huóng ngh nghip di vâi ngithi dan, nht 
là hçc sinh, sinh viên, gop phân nâng cao nhn thi.irc cia mçi lirrc  h.rqng trong 
xã hi; xác djnh lgi Ich va trách nhim cüa don vj doanh nghip trong vic 
dào tao,  bôi dung và s~ diing nguôn nhân lirrc,  da  dang  hóa cong tác tuyên 
truyn nhm thay di tix duy trong mi ngui lao dng, gia dInh, nha trung 
va cac lirrc  hiqng trong xa h91. Phoi hp hiçu qua gura cac co so dao tao,  cac 

P .7 A P A P A don vl co nhu cau sir ding than 1irc, cac doanh nghiep, cac Ca quantruyen 
thong dai  chung, cac don vl ho trçl va cung ung nhan lc, diong thai tuyen 
truyên, pho bién, quán trit, các nghj quyêt, chi thj, các chinh sách, các 
chuong trrnh phat trien krnh te - xa h9l doi voi nang cao chat hicmg nguon 
than lirrc  ciia thành ph. 

4.2. Chii trong dào tao  phát trin ngun nhân lrc thuOc các lTnh virrc: 

4.2.1. Linh vrc Thuvi'zg mgi - D/ch vy: T.p trung dào tao  v tn thüc 
trong quàn 1, kinh doanh cüng vói k5 näng quãn l giOi, ngoai ngct, k5' näng 
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Maketinh du ljch, k5 näng phiic vii du ljch cong dng, djch vi du ljch nhà 
hang, khách san,  trung tam thircing mai,  dào  tao  bi duO'ng lao dng lam du 
ljch gián tiep giüp hQ trâ thành nhQng lao dng du ljch ban chuyên nghip, 
dào tao  ye djch vi Tài chInh, ngân hang, Bixu chinh vin thông, Bâo him, 
dào tao  k näng ban hang, djch vii lao dng lam vic trong các trung tam 
thumig mai,  siêu thj, cira hang tr chQn... 

A 

 4.2.2. LThh vrc cong nghip - Xây dng: Khuyn khIch các chü doanh 
nghicp ky hp dong, lien ket voi cac tri.rang di hoc, cao dang, day nghe co Uy 

tin nhäm dào tao  nhân lc ch.t hicing cho các ngành có nhu c.0 nhân 1c a trInh 
cao hoat  dng trong cac linh vrc nhu xây dirng, giao thông, Co khi, cong 

ngh thông tin, vin thông, may m.c, san xu.t linh kin din tr, Co khI ch tao, 
süa chüa thiêt bj phuc vu nông nghip, các ngành khác; ngoàira h trçrdào tao 
lal doi voi ngiroi lao d9ng chuyen doi tu lao d19ng nong nghiçp sang lam vice 

A A A V F A A A A V trong lmh vrc cong nghicp, de dap ung thu cau sir ding nguon lao d9ng doi vcii 
các doanh nghip, cci s0 san xut kinh doanh trong thi gian tó'i. 

4.2.3. Linh vc Nong, Lam nghip - Thzy san: T.p trung phát triên 
A A P A A A A A nguon than hrc co chat luçing cho nong nghiçp, nang cao dch V%l ky thuat, san 

xuat, krnh doanh vat  tu nong nghiçp nang suat va gia trl san pham nong 
nghip, xay dirng cac mô hInh san xu.t trong nông nghip, xây dirng chui giá 
trl lien ket giva doanh nghiçp va cac h9 nong dan tao  theu kiçn hmh thanh va 

P A F A 9 A A A phat trien cac doanh nghicp dii math,  dau tt.r vao lmh virc nong nghicp de thc 
hin cong nghip hóa nông thôn, thiêt bj thông tin vin thông và các nganh 
khác dáp irng yêu c.0 thj trithng lao dng hin tai  và thong lai. Day mnh dào 
tao chuyên giao kiên thic khoa h9c k thut cho nguai lao dng nhãm nâng 
cao näng sut, giá trj san phrn gân vâi phát trin thj truông tiêu thii san phm, 
có chinh sách h trçi xây dirng thi.rong hiu hang hóa cho nông dan. 

F 

5. Xây dipig di ngü can b, cong chfrc, viên chirc các cap dáp frng 
yen call nhiêm vu 

5.1. Thic hin t& cong tác quy hoach  can b, cong chüc, viên chüc, 
bão dam tInh chi dng, dáp lung duçic yêu câu truóc mat và lau dai. Coi trong 

A A A V A A P P 

vice nang cao chat lirgng quy hoach  can b9, doi mm quy trinh quy hoach  can 
b lãnh dao,  quãn l. 

Chlui tr9ng nâng cao cht hrçmg tuyn diing cong chlurc, viên chlurc, t 
chlurc thirc hin thi tuyên cong chlurc, viên chlurc theo nguyen täc cong khai, 
minh bach,  khách quan và dung pháp lut, dam bão tinh canh  tranh. Tuyên 

A V A V P A • P S S S A 

diving cong chuc, vien chue theo v fri viçc lam va gan voi trnh gian bien che; 
iru tiên tuyn dicing cOng chüc, viên chlurc có trinh d tot nghip E)i hçc và 
trên Dai  hc xêp loai  giói ye cong tác tai  thành phô. 

Di mâi quy trInh lira ch9n, b thim, b6 tn can b, cong chlurc, viên 
chlurc dam bâo theo quy djnh. Day math và thirc hin có hiu qua cong tác 
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diu ding, luân chuyn d dào tao  can bt trong thirc tin. Tip tiic thixc hin 
t& vic chuyn di vj trI cong tác cüa can b, cong chüc, viên chirc. 

5.2. Quan tam thirc hin cong tác dào tao,  bi dixng nâng cao trInh d 
cho các can b, cong chirc, vien chüc. Trên co' s& quy hoach  di ngü can b 
h thng chinh trj thành ph và Co s nhim kS'  2020 - 2025 và các näm tiép 
theo d xây dmg k hoach  dào  tao  can b cho ph hgp v6i yêu cu cong tác. 
Hang näm, xây dirng k hoach  dào  tao,  bôi duOng, tp huân kiên thi.c quãn 1 
Nhà nuâc, nghip vi cong tác Dáng, doàn th; ye tin hoc, ngoai ng và c 
nht kin thrc mâi cho can b, cong chrc, viên chi'rc; có ké hoach cii the ye 
xay dirng và tao  ngun can b tré, can b nü d chü dng nguôn can b, khäc 
phiic tInh trang  hang hiit can b, dáp irng vic 1ira chçn can b dé dào tao,  bôi 
dung, quy hoach,  bô trI, sir dvng,  bo nhim giu cac chirc danh lãnh dao 
quan ly, dam bao du ye so ltrcing, chat hrcmg, hcrp ly ye co' cau, dap ung yeu 
cu, nhim viii cUa Dàng bt thành phô trong tmnh hInh mó'i. 

5.3. Thuc hiên rà soát, xây drng ca c.u, biên ch can b, cong chirc, 
viên chirc sat vói chirc nãng, nhim vii EDê an vj trI vic lam, yêu câu cOng tác 
cüa tfrng ca quan, dan vj khi Dãng, dioàn the thành phô, các phông, ban 
chuyen mon, dcm vl sir nghip thanh pho va xa, phirang. 

5.4. Rà soát, bô sung, hoànthin các van bàn quy djnh ye quàn I can 
b9theo hixcing day manh  vic phan cap, uy quyen trong cong tac can b9, gan 
voi trach nhiçm cua nguai dung dau cap uy, ca quan, don v ye ket qua cong 
tac to chirc, can b9 theo tham quyen phan cap. 

9 p 

5.5. Tang cung kiêm tra k 1u.t, k' cuong hành chInh dôi vâi di ngQ 
can b, cOng chic, viên chic trong h thng chInh tn dê phát huy vai trô, 
trách nhim cüa dirng dâu các cap, các ngành trong thirc thi nhirn vi, cong 
vii. To chiic thirc hiçn tot cac quy dnh ye van hoa cong vi trong cac co quan, 

' . . .( - , - S A p 5 dan vl tir thanh pho den xa, phuang nham tang cuo'ng ky luat,  ky clsong hanh 
chinh, nang cao hiçu 1rc, hiçu qua cua nen cong vi. 

S 

6. Phát triên nguôn nhân lirc chat ltrqng cao 

Di m6i phirong pháp dánh giá can b, cOng chrc, viên chrc theo 
huOng dlánh giá näng hrc thirc tiên, vic hoàn thành nhim vii, kt qua phiic 
viii nhan dan; gän cOng tao dánh giá vái quy hoach, dào tao,  dê  bat  theo vi trI 
viêc lam. 

'p 
Nâng cao hiu qua cOng tác quy hoach, quân 1 và sir dung  nguOn nhân 

1irc chat lixçing cao, cong tao kháo sat và du báo nhu câu si'r dung  nguOn nhân 
1irc chat lucmg cao. 

Khuyn khIch can b, cong chirc, viên chi.irc hçc t.p nâng cao trInh d; 
quan tam dào tao,  bOi duOng can b lãnh dao,  quãn 1 Nhà rnióc và don vj sir 
nghip v nghip vi quán l, lãnh dao  trong bi cãnh hi nh.p và each mang 
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Cong nghip l.n thir tir; chü tr9ng cong tác dào tao,  bi diiOng d hInh thành 
di ngü lao dng k5 thut có tay ngh cao & mt s ngành, linh vrc quan 
tr9ng; bôi diiàng di ngü can b lãnh dao  doanh nghip v k5 näng quãn trj, 
diêu hành doanh nghip; khuyn khIch các doanh nghip b trI cho ngu&i 
lao dng tham gia dánh giá d dxçxc cong nh.n k5 näng ngh quc gia. 

7. Phat trien nguon nhan hrc khu virc nong nghiep, nong thon 
Tp trung d,u tt.r cho diào tao,  nâng cao cht luqng ngun nhân lrc 

nông thôn, tr9ng tam là dOi rn&i và phát triên dào tao  nghê cho lao dng nông 
thôn theo htrâng nâng cao chat h.rvng,  hiu qua dào tao  và  tao  diêu kin thun 
igi e lao dng nông thôn tham gia hc nghê phü hgp v6i nhu câu, gän dào 

. , , - tao nghe vai giai quyet viçc lam; chuyen dch ccx cau lao d9ng gnra cac nganh 
theo huOng giàm t' trçng lao dng lam vic trong ngành nOng nghip, tang t' 
trQng lao dng lam vic trong ngành cOng nghip, djch vi1 gän vOi chuyên 
djch ccx c.0 lao dng trong trng ngành, uii tiên dào tao,  nâng cao ch.t hsçxng 
lao dng khu virc nông nghip, nông thôn, dáp üng yêu cu nâng cao trInh d 
lao dIng, tao  vic lam va chuyn di ngh cho lao dng nông thôn. 

T chic khão sat, dánh giá hin trng ngun nhân lirc khu vçrc nông 
nghip, nông thôn, xac djnh nhu cu dao tao  ngun nhân lirc (theo ccx cu 
trinh dg, nganh nghe, doi tugng dao tao)  va to chuc dao tao  nghe dap ung yeu 
c.0 thrc hin các chucxng trInh, d an, dir an v phát trin nông, lam nghip 
và yêu cu giâi quyt vic lam, chuyn djch ccx c.0 lao dng tr nông nghip 
sang phi nông nghip trên clija bàn thành phô. 

Tip tiic trin khai thirc hin D an "Day manh  chuyn djch ccx cu lao 
dng nông nghip sang phi nông nghip tinh Yen Bái dn nãm 2020, trn 
nhIn drn näm 2025" (dã du'çrc Uy ban nhán dan tinh phê duyt tgi Quyet d/nh 
sá 676/QD-UBND ngày 28/6/2O18,). 

Tip tic dào tao,  bM dung ngun nhân lijc d thirc hin Chuang trInh 
m11c tieu quoc gia xay dirng nong thon mm, chuoi gia tr cac san pham chu 
lrc, Chucxng trmnh mi xã mt san phm (OCOP), phát triên nông nghip da 
chc näng g.n vOi cong nghip ch bin, djch vi, du ljch nông thôn; dào tao 
lao dng nông thôn phic vii san xut di vOi các nhóm ngành ngh gm: Chê 
bin, bâo quân nông, lam, thüy san; san xut hang thU cOng m5r ngh; ccx khI 
nhO, các djnh vii phçtc vi san xu.t, dôi sng dan cu nông thOn... Thirc hin 
chInh sách h trg lao dng tré t& nghip cao ctâng, dai  hoc, sau dai  hçc v 
lam vic tai  các hçip tác xã, lien hgp tác xä. 

Dào tao  ngun nhn l?c  trong lTnh virc nOng nghip g.n vâi thirc hin 
các D an, chInh sách phát triên nOng nghip, chInh sách dâu tu, ho trg phát 
trin san xu.t nông, lam nghip và thUy san giai doan  2021-2025 theo Nghj 
quyt s 69/2020/NQ-HDND ngày 16/12/2020 cUa Hi c1ng than dan tinh 
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Yen Bái ban hành Quy djnh mt s chInh sách h trçl phát trin san xu.t 
nông, lam nghip và thUy san tinh Yen Bái giai do.n 202 1-2025. 

Khuyn khIch cac doanh nghip d.0 tix vào nông nghip, nông thôn, 
phát trin manh  hçip tác xa kiu mói gn vài dào to nhân lirc, tao vic lam 
tai ch cho lao dng nông nghip, nông thôn; có bin pháp diây mnh frng 
diing khoa h9c k5' thu.t, cong ngh sinh hçc cho ngui lao dng trong san 

A .A A xuat giong phc vii san xuat nong nghiçp. 

8. Nâng cao chat hrçrng ngun dan s, th hrc cho nhân dan 

Thirc hin các nhim vi cUa D an tng th phát trin th lirc, t.m vóc 
ngithi Vit Nam giai doan 2011 - 2030; thrc hin có hiu qua các chixcng 
trInh miic tiêu ye y tê; tang cuing cong tác phông, chông suy dinh duo'ng 
tré em, chäm soc sue khôe h9c dung, nâng cao tuôi th9 cho ngui dan. 

A 
 Nang cao chit ltrcrng khám, chüa bnh, dam bào các diu kin v trang 

thiet b y te, chat krçing cung mg thuoc dap 1..rng nhu cau cham Soc SUC khoe nhan 
dan; tuyên truyén và thirc hin tot chmnh sách dan so - kê hoach  hóa gia dInh. 

Dy mnh phong trào toàn dan rèn luyn than th theo girang cüa Bác 
Ho vi dai;  nâng cao chat lugng phong trào the dic the thao quân chüng; xây 
dirng, quán l cac h thông thiêt chê van hóa phiie vi nâng cao di song tinh 
than cho nhân dan. 

A A A ,. . A 9. Tang clro'ng hçrp tac quoc te ye phat trien nguon nhan hyc 
, F , , 

Tang clI&ng hqp tác quôc tê, thu hUt cac nguon vônnhxOc ngoài và si~ 
ding co hiçu qua cac nguon von tai trV cua cac to chuc, ca than nucic ngoai 
dê phát triên nhân ltjc. 

10. Nâng cao hiu hrc quän l Nhà ntrrc trong phát trin ngun 
nhânitrc 

Tang cisông vai trô quán l Nhà nuOc v djnh huóng và diu tit phát 
triên nguOn nhân lirc; thirc hin tOt cong tác dij báo ye xu huó'ng và thu cu 
nhân 1irc. Hoàn thin b may, dôi mài phucing pháp quàn l, nâng cao nang 
lirc, hiu lirc va hiu qua hoat  dng bO may quãn l Nhà nucc v nhân lirc. 
Tang euông sr phôi hçxp güa các cap, the nganh, các chU th tham gia phát 
triên nguOn nhân hrc, dc bit là giCa các ca quan quãn l Nba nuó'c các cap, 
các dcm vj sir nghip cOng 1p Va the doanh nghip. Dymnh cài cáchthU 
tic hanh chrnh lien quan den phat trien nguon than lrc nham huy dung toi da 
các nguôn lrc ngoài nba nithc trong phát trin ngun than lrc. 

Ill. TO CHI5C THIIC HIN 

1. Can cu Chi.rcing trInh hành dng cUa Thành Uy, các cp Uy Dãng, tp 
the lath dao cc quan, danvtienhanh xay d%rng ke hoach, quan triçt vatrien 
khai thirc hiçn den dci ngu can b9, cong chiic, vien chuc va dang vien ye cac 
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m1ic tiêu, nhim vu và giãi pháp thrçic nêu trong Chuong trInh hành dng 
nay. Nêu cao trách nhim t.p the và ngixYi thrng dâu cap Uy, co quan, don vj 
trong lãnh dao to chrc thtrc hién, xác djnh nhUng khau tr9ng yu, diem dt 
phá dé chi dao  th hóa, thuc hin có hiu qua Chixong trInh hành dng. 

2. Hi dng nhan dan thành ph xem xét, phân b ngân sách hang nam 
dáp üng yeu câu thxc hin Chuong trInh hành dng phát triên nguèn nhân 1rc 
giai doan 2021- 2025; day m.nh giám sat vic thrc hin Chisong trInh nay. 

3. Uy ban nhân dan thành ph chi dao  các dcin vj lien quan khão sat, 
dánh giá sat thijc trang  ch.t luçing ngun nhan 1irc các linh vijc tr9ng yêu, dir 
báo sat nhu cau, xay drng ké hoach triên khai thirc hin Chucing trInh hành 
dng nâng cao chat hrong nguôn nhân lirc, dông b vâi kê hoach phát triên 
kinh tê - xâhi giai doin 2021- 2025. 

4.Các co quan tham muu giüp vic Thành üy,M.t tr.n T quc và éác 
doan the chrnh trl - xa h9l thanh pho, to chixc nghien cuu, quan triçt va xay 
dirng kê•. hoach  thirc hin phi'i hçrp vói tInh hInh, dc diem cüa tüng don vj, 
tham muu rà soát, bô sung hoäc ban hãnh mâi các quy djnh và thrc hin tot 
chê d so két, tong kt, ri1t kinh nghim trong lãnh dao  thirc hin Chi.rong 
trmnh hành dng. 

5. Co quan T chrc - Ni viii thành ph theo dOi, huâng din, don dc 
và kim tra viêc t chi'rc thirc hin Chuong trInh hành dng nay, djnh k' báo 
cáo Ban Thi.r?ng viii Thành üy theo döi, chi dao.I. 

Noinhãn:  
- Thtxàng trrc Tinh üy (d bc), 
- Thuông Trirc Thành üy, 
- Thumg tr%rc HDND, Lnh dao  UBND TP, 
- Các d/e Uy viên BCH Dâng b thãnh phô, 
- Các Ca quan tham rnixu giüp vic Thànhüy, 
- MTTQ, các doãn the thânh phô, 
- Các chi, dãng b trrc thuOc  Thãnh üy, 
- Li.ru: VT/TU. 

T/M THANH U 
Bi THEJ 
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