
DANG BO TINH YEN BAT PANG CQNG SAN VIT NAM 
THANU UY YEN BAI 

S - KHJTU TP. Yen Bái, ng5 tháng 5 nàm 2021 

KE HOACH 
Nâng cao chi shnh phüc cho ngirôi dan 

thanh pho Yen Bat nam 2021 

Thirc hin K hoach  s 3 0-KHITU, ngày 10/5/2021 cüa Tinh Uy Yen 
Bái ye vic nâng cao chi so hnh phüc cho ngu1i dan Yen Bái nàm 2021; Kê 
ho.ch hãnh dng s 25-KHITU, ngày 25/12/2020 cüa Thãnh üy Yen Bái ye 
vic thijc hin Chuing trInh hành dng s 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 cUa 
Tinh üy v lãnh dao  th%rc hin thim vi chInh trj näm 2021. Ban ThiRxng vt 
Thành üy ban hành K hoach  nãng cao chi s hanh  phüc cho nguôi dan thành 
phô Yen Bái näm 2021, cu the nhix sau.: 

I. MIC DId, YEU CAU 
1. Mic dIch 
Ci.i the hóa các nhim vii, giâi pháp nâng cao chi so hanh phcic cho 

• A A P S A A ngurn dan thanh pho Yen Bai theo Ngh quyet Dal  hpi  dai  bieu Dang b9 
thãnh ph Yen Bái lAn thir XX, nhim kS'  2020 - 2025; Nghj quyt s 23-
NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Yen Bái v xây dirng, phát trin thành 
ph Yen Bai giai don 2021-2030; K hoach s 30-KHITU ngay 10/5/2021 
cua Trnh uy Yen Bai ye nang cao chi so hanh  phuc cho ngixrn dan Yen Bai 
nãm 2021; Ké hoach  hành dng so 25-KH/TU, ngày 25/12/2020 ci:ia Thành 
üy Yen Bái ye vic thrc hin Chixong trInh hành dng so 1 8-CTr/TU, ngày 

7 7 A - •A .A P 18/12/2020 cua Trnh uy ye lanh dao thic hiçn nhiçrn vi chinh tr narn 2021. 
A 7 A 7 A P S 7 • A 7 Huy dçng sir vao cuçc cua ca hç thong chrnh trl va nguai dan cung 

chung tay, no 1rc phan dâu nâng cao chi so hanh phüc, chat lugng di song 
vt chat va tinh than cho ngiiii dan thành phô. Qua do tao  ra các phong trào 
thi dua rng khp trên dja bàn thành ph; lam cho miic tiêu nâng cao chi s 
hnh phñcthrc sr lantöa va thAm sâu vao däi sé,ng cüa rni Ca nhân, gia 
drnh va toan xa hçi; gop phan eung co, tang cuung niem tin cua ngixcn dan 
thành ph Yen Bái vào sir lành dao  cüa Dãng, Nhà nuic. 

2. Yen cAn 
Vic thre hin các giài pháp nâng cao chi s hanh  phiic cho ngu?ii dan 

phãi tth thành nhim vi trQng tam, thng xuyen cüa the cp üy, chInh 
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quyn, cc quan, dcrn vj g.n vói k hoach ciii th d trin khai thirc hin hiu 
qua, dng bO các nhim vi chInh trj ducic giao. 

Các nhim vii, giài pháp nâng cao chi s hanh  phüc cho ngui dn phài ci,i 
th& rô rang, mang nghia nn tang c& lOi trong trin khai các nhim vçi phát 
trin kinh t - xã hi cña thanhph& Ti'r do, tirng Ca quan, dan vj, dja phuang 
phâi xac dinh  duçic cac giai phap wa mang tmh cap bach, vua mang tmh lau 
dài; có kt qua, san phm cii th th hin dc trung cüa mi dja phuang. 

Cong tác tuyên truyn phài duc thrc hin dng b, di mOi v ni 
dung, hInh thc; tuyên truyên có trçng tam, tr9ng diem, phãn ánh sâu sac và 
toàn diên nghia, tInh nhan van cüa vic trin khai thirc hin các giài pháp 
nang cao chi so hanh  phuc cho ngixcn dan thanh pho Yen Bai. 

Phát huy tinh thAn guang mu, tIch circ cüa can bO,  dãng viOn, cong 
chüc, viên chüc, nhAt là ngithi di'rng dAu, can b chü ch& cac cAp trong trin 
khai thrc hin cac nhim vli, giái pháp nâng cao chi sé, hanh  phüc cho nguii 
dan và cac phong trào duçxc phát dng tai  ca quan, dan vj, khu dan cu, d tr 
dió xay dirng gia dInh, khu dan cu, tnxing hoc, Ca quan hanh  phüc. 

II. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu ting quát 

Nh&m nang cao
, 
 di sng v.t chAt, tinh thAn và sir hài lông ci:ia nguôi 

dan thanh pho Yen Bai ye cuçc song, moi trixcmg song va tuoi th9 trung birth 
gop phAn xây drng thành ph Yen Bái phát trin nhanh, bn vUng, sam trr 
thành do thi van minh, sinh thai, do thj loai  II theo huó'ng xanh, bàn sc và 
hanh phüc; nhm hoàn thành miic tiêu dn näm 2025, chi s hanh  phuic cüa 
ngui dan Yen Bái tang 30% so vOi näm 2020 theo Nghj quy& Dai  hti Dáng 
b thành phô YOn Bái lan thir XX, nhirn kr 2020 - 2025 d dê ra. 

2. Miic tiêu ci th 

PhAn Mu thirc hin chi tiêu v chi s hanh  phüc cüa nglxôi dan thành 
ph Yen Bái näm 2021 (qua diu tra xã hQi hQc) dt 60,6%, tang 6% so vâi 
näm 2020. Trong dó. 

(1,) Tj l hal lông ve cuc sang dqt 48,71% ('tang 0,86% so vat näm 2020). 

- T' l hài lông cña ngui dan ye diiêu kin kinh tê - vt chat dt 
47,71%. 

- T' 1 hài lông cüa nguii dan v mi'rc chi tiêu cho an, mac, hçc hành... 
h.ng ngày dat  45,5%; sir hài lông v phuong tin di 

lai 
cüa Ca nhân dt 

48,5%; v noi cUa bàn than, gia dInh dat  48%. 
P A S S 7 5 A A F S S A - Ty lç hai long cua ngl.rai dan ye moi quan he vm gia dinh va xa hi 

dat 49,88%; v an sinh xã hi, phüc li xã hi va djch vii xã hOi dat 47,75%. 
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- Ti l hài lông cüa ngui dan v mi quan h vâi hang xóm, lang xã 

dat 50%; v mi quan h ncii cong tác, lao dông dat  49,95%; v mi quan h 
vói ban  be  dat  49,85%. 

A 9 • 9 A 9 A p A A - ly Ic hat long ye huong thi cac hoat d9ng van hoa, van nghc, the 
A A A • A thao, thong tin truyen thong cua ng.rcn dan dat  48,75%. 

- T' l hài lông cüa ngl.ri dan v mi quan h vâi cha mc, anh em, hp 
hang dat  49,95%; mi quan h vç chng, con cái dat  49,5%. 

- T' 1 hài lông v mi quan h th.y - trô dat  50%. 

- T' l hài lông v diu kin c s& 4t chit, trix&ng, lap h9c phiic vii 
vic h9c tp cüa ngixñ dan dat  49,5%. 

7 A • S 9 7 A A A - Ty Ic hai long cua ngi.rm dan ye chat h.rcmg kham, chixa bçnh dat 
46,5% näm 2021; v các chInh sách bào him xã hi, bâo him y t dat  48%. 

- T' l hài lông cüa ngl.r&i dan ye cong tác dào tao  nghe, giãi quyêt vic 
lam dat  46%; sij hai lông v cong an vic lam cüa bàn than dat  48,85%. 

A - Ty lç hai long cua nguoi dan ye hoat  dçng cua cac Co quan cong 
quyn dat  49,49%. 

- T' l hài lông cüa ngithi dan v vai trô, trách nhirn quán l", diêu 
hanh trong thrc hien  cal cach hanh chrnh cua Uy ban than dan trnh dat 
49,85%, cüa Uy ban nhân dan cp thành ph dat  49,75%, cüa Uy ban nhân 
dan cp xã, phi.r?ng dat  49,85%. 

A A A - Ty lç hai long cua ngixoi dan ye hoat d9ng cua cac co quan phiic vi 
hành chInh công: Trung tam Ph%ic vi hành chinh cong tinh: 49,5%; B phn 

9 p A A 0 A • 0 Phiic vt hanh chrnh cong thanh pho dat49 /o; cap xa, phucmg dat /0. 

- Tr l hài lông cUa ngiIri dan ye dôi mâi phong cách, lê lôi lam vic 
7 A p p p A A A 9 P A A P A va nang cao y thuc, trach nhiçm phiic vt than dan cua can b9, cong chuc cap 

tinh dat  49%; cUa can b, côiig chirc cp thành ph, cp xâ, phuông dat 
49,25%. 

(2) Tj lA  hài lông v môi trwô'ng sang dit 46,12% (tang 0,82% so vói 
nám 2020). 

A • 9 7 9 A A A p 7 P A - Ty lç hat long cua ngiioi dan ye sir quan tam cua cap uy, chinh quyen 
trong xây dirng cánh quan do thj, xä, phix&ng, thôn, th dat  48,15%; v vic 
bão v môi tri.r&ng nuâc va xir l nuàc thai, rác thai dat  44,35%. 

- T' l hài lông cüa ngui dan di vói vic bão v thng và môi truô'ng 
cay xanh tai  dja phuong dat  45,85%. 

(3) Tj) 1ç1  dánh g!á v tui thQ trung blnh dit 5 7,4% (tang 5,7% so vái 
näm 2020). 
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III. NHIM VV,GIAI  PHAP TRQNG TAM 

1. Nang cao si hai long cua ngtroi dan ye cuQc song 

1.1. Vtphdt trkn kinh tt nâng cao thu nhIp cho ngwài dan 

Trin khai thirc hin có hiu qua Nghj quyt cüa Ban Chap hành Dãng 
b thành ph khóa XX v "Phát trin thtrcng mai  - djch vii thành ph theo 
huo'ng chuyên nghip, hin d?.i,  thic dy kinh t do thj tang trtrông nhanh, 
bn vüng, giai dotn 2021 - 2025"; Nghj quyt cUa Ban Chip hành Pang b 
thành ph "Va phát trin cong nghip thành ph Yen Bái theo hrâng bn 
vng, than thin vâi mOi trithng, giai doan  2021-2025, djnli hi.ràng dn nàm 
2030"; nhm d.y manh  thu hut du tir, phát trin các thành ph.n kinh t thüc 
d.y kinh t thãnh ph phát trin nhanh theo hithng kinh t do thj, bão dam 
hoàn thành chi tiêu duçic giao, phn du tc d tang näng suit lao dng len 
7,9% nam 2021; thu nhp bmh quan dau ngurn la 81 triçu dong nam 2021. 

Tip ti1c phi hcip vâi các dan vj lien quan tao  diu kin thun lçii cho 
các doanh nghip trin khai các dir an du tu kinh doanh thuong mai  djch vi 
tai khu vuc dithng Au Ca, c.0 Bach Lam, xa Gii Phiên... TIch circ phi hcip 
vói Ban Quán l dir an dâu tii xây dirng tinh hoàn thin h tang ch Ben Do 

A • A A ' A 

de sam hoan thanh vice di dai chçi Yen Nrnh sang chçi Ben Do; day nhanh 
tin d thrc hin các dr an chçi Yen Thjnh, chq Dng Tam d di di các h 
kinh doanh sang chçi mâi, k& hqp d xut xây dimg phi.rang an sir diing ch 
cü theo huOng van minh do thj. ThI diem xây dirng các mô hInh kinh tê dêm, 
xay drng Ph m thirc tai  tric dithng Nguyn Tt Thành; xây dmg phuang 
an kinh doanh djch vii thuang mai tai ph di b Hào Gia và cong viên Yen 
HOa va phi hçip trin khai các tua tuyn du ljch tr thành ph6 Yen Bái di cac 
huyn, thj xã sau khi djch bnh Covid-19 duçrc kim soát. 

Chñ dng phi hcip vói Ban Quãn l khu cong nghip tinh d.y nhanh 
tin d cong tác giái phóng mt bang d thu hut các doanh nghip du tu, ma 
rng san xut kinh doanh tai  khu cOng nghip PhIa Nam, khu cong nghip Au 
Lâu. Don doe các nhà dâu tu triên khai 3 dir an dâu tu dA dl.r?c cap chü 
tnrong du ti.r tai  Ciim cOng nghip Au Lâu, g&n vâi tip tiic thu hut mi gi 
các nha dutu miii, chU trçng các nhà du d ma rng quy mô, phát trin 
dong bp ha tang ciim cong nghiçp Au Lau theo quy hoach. 

Tip tiic trin khai có hiu qua Chuang trInh xây drng nông thôn mOi 
giai doan  2021-2025, t.p trung xây dmg 2 xâ Tuy Lc và Minh Bão tr& 
thành xä nOng thôn mâi kiu mu ni tri, phn du näm 2021 có them 01 xã 
(xd Van Phá,) dat  chuân nông thôn mói nâng cao; tiêu chun hoá them 04 san 
phm oco (cong nhn rnai 03 san phm, nãng c.p 01 san ph.m tr 3 sao 
len 4 sao), duy trI bn vi.ing 5 dir an lien kt san xut theo chui giá trj. 



1.2. Xây dnig và phát triãn thànhph6 Yen Bdi fr& thành do thj thông 
minh, sinh thai, là mt trong cdc do thj dng lrc cüa cdc tinh Tây B€c, có 
sá'c hp din, có hang lrc cinh tranh và á'ngphó vó'i biln dJi khIIziu, theo 
hwóng "xanh, bàn s&, hqnh phác". 

Tip tiic dy nhanh tin d lip, diu chinh quy hoach phân khu các xã, 
phumg theo quy hoach chung, báo dam hoàn thành xong trong näm 2021, 
gn v9i Quan l chat ch vic thrc hin cac quy hoach xây dirng trén dja bàn. 
Khn trucmg hoàn thành vic xây d1rng Quy ch quãn l kin true do thi và 
quan tam b trI kinh phi d cm mc quy hoach, quán l quy hoach duçic chit 
chë, kiên quyt xi:r l nghiêm các tri.thng hcip vi pham quy hoch. 

Xây dirng, trin khai thirc hin hiu qua Chrnmg trInh phát trin do thj 
thành ph Yen Bái "xanh, bàn s.c và hanh  phUc", giai doan 2021-2030. Tip 
tVc trin khai thirc hin có hiu qua "Di an xây dirng x Van Phü, Giói Phiên, 
Tan Thjnh tth thanh phtrOng" truOc näm 2025, gn v&i xay dung trinh cap có 
tham quyen phe duyçt De an xay drng thanh pho Yen Bai len do th loai  II, 

A A A A t A de xay dung thanh pho Yen Bai som tra thanh do th loai  II vao nam 2022. 
TIch circ trin khai D an xay dirng mô hInh dO thj thông minh tinh Yen Bái, 
giai doan 2019-2021 và day nhanh chuyên dôi so trên mt so lTnh virc nhu 
dt dai, dan cu, giáo d'iie, y t, tài chInh gn vâi phát trin các tin Ich do thj 
thông minhnhir: ban hang trigre tuyn, thanh toán không dung tin mat... dê 
nang cao chat hrqng cuçc song cho nguxcii dan va tang cirong cong tac quan ly 
diiu hành cUa cp üy, chInh quyn thành ph. 

Gi& gin, bâo v duy tn nghiêm ngt các cãnh quan tr nhiên sn có, han 
chê hoat  dng san, lap; quàn l cht ch các ho nuâc, vic sir dng dat trong 
khu vrc ni thành hin hthi d dành dt cho cay xanh, cong viôn, vijôn hoa, 
han ch phát trin thành qu d.t dan cu, giàm m.t d xây drng; kim soát 
cht chë vic chuyn di dt liTia, d.t rtrng sang dt i. Khn truong hoàn thin 
phixcrng an quàn l, 4n hành Cong viên Dng Tam. Tip tiic trin khai dr an 
du tu m& rng Cong viên Yen Hôa; phi hçip vâi các chü du tu dAy nhanh 
tin dt cái tao,  nang cp các h Nam Cung, h Dinh Gtt... 

TIch curc phôi hçp vó'i các chü dâu tu trong công,
tác giái phóng mtt 

bang dê day nhanh tiên d thirc hin các dir an trng diem cüa tinh ye phát 
triên h tang do thj thành phO nhu: Dur an dung nôi Quoc 1 37 vâi cao toe 
Ni Bâi - Lao Cai; dij an du&ng ni Quc l 32 vói Quc 1 37 và duOng Yen 
Ninh; các dir an dê, kè song Hng; dir an nâng cp Quc l 32C; chü dtng 
phi hçip vi các nhà dAu tu d dAy nhanh tin d trin khai xây dirng nghia 
trang An BInh Viên tai  xã Minh Bào theo quy mô tp trung khoãng 100 ha. 
T chIrc trin khai thirc hin có hiu qua k hoach  dAu tu cong trung han  giai 
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doan 202 1-2025, trong do tp trung dy nhanh tin d thi cong 10 cong trInh 
trong dim cUa thành ph; d xut phucmg an xây dirng Trung tam hành 
chInh thành ph tai  khu vrc xã Giâi Phiên v9i kin true dng bO,  hin  dai. 

1.3. Tiip 4c quan tam phát triän van hóa - xd h5i; gn kit hài hba 
gifra phát trim kinh tl vóiphdt triln van hóa - xd h)i 

(1) [My mnh xay drng môi trix?ing và dài sang van hoá lành manh  gn 
vâi phong trào "Toàn dan doàn kit xôy dvng  d&i sang van hóa" Va cuc 4n 
dng "Toàn dan doàn kit xáy drng nóng thôn mó'i, do thj van minh ", xây 
dirng van hóa cong sô, gn vOi trin khai thirc hin tt Nghj quyt cUa Ban 
Chp hãnh Dãng b thành pM khóa XX "Vi xây drng, phát trin vn hóa, con 
nguñ thãnh pM Yen Bái Van minh, than thin, don k&, sang tao,  hi nhp, giai 
don 2021-2025". Ph.n du ti l hc gia dInh dat  tiêu chun van hóa dat 
89,9%; t' lthôn, M dan pM dt tiéu ehu.n van hóa dat  86,6%; t'lc quan, 
do'n vl dttieu chuan van hoa dat  94,1 /. Nghien cuu xay dirng mo hinh thon, 
to dan phô hanh  phüc; phân dâu bInh quân môi xã, phi.rng Co tü' 01 - 02 
thôn, t dan pM hanh  phüc. 

Ma rng và phát triên mt sO lé hi truyên thông niur: Lé hi den Nam 
Cuàng, dn Tutn Quan, dn Ba Ao Trng... gn vâi phát trin du ljch nhrn 
khai d.y lông ti,r hào v truyn tMng van hoá, giOi thiu, quãng bá net dc 
sc cUa van boa, con ng.ri thành pM Yen Bái. Quan tam dành ti da cac qu 
dat dôi dis dé phát triên các thiêt chê van hóa, the thao ca sa, nhât là nba van 
hóa, san chai bãi tip, khuôn viên, thit bj tp luyn th diic, th thao... d dáp 
i.'rng nhu cuhi, hçp, sinh hoat van hóa, van ngh, th diic, th thao cüa nMn 
dan, phân dâu trong näm 2021 hoàn thành xây drng mâi, sira chUa nâng cap 
2 nhà van hóa da näng xã, phuang, 14 nhà van boa thôn, t dan pM. Tip tiic 
dâu tu cci sà v.t chat h thông phát thanh, truyên hInh, ma rng các djch vi, 

• P P P •' A A 0 tirng bucic dap ung nhu cau cua ngucn dan. Phan dau bet nam 2021 co 100/a 
dan s duçc phU song 4G; 90% nguYi dan st'r diing din thoi thông minh; 
giai doan 2021 - 2025, có 100% hO dan dirçic nghe, xem phát thanh, truyên 
hInh; 100% ngu?i dan dixçic tip cn báo in hoc báo din tr, di.rqc nghe, xem 
cae kênh phát thanh, truyn hInh phiic vii nhim vii chInh trj, thông tin tuyên 
truyén thiêt yeu. Duy tn và nâng cao chat hxqng tuyên phô di bO Hào Gia, 
Cong viên Yen Hôa; Hoàn thành cai tao,  nâng cp, süa cha Rap  Hng Ha, 
xây drng phixang an vn hành Cong viên Dng Tam. Tip tiie dy math, 
phát trin phong trào th dc, th thao qu.n chung gn vOi cuOc  vn dng 
"Toàn dan rèn luyn than th theo gtwng Bác H v dgi", phn du t' 1 dan 
s6 tham gia tp luyn th diic, thà thao thi.rng xuyén dat  60%. 



7 

(2) Dy manh  tuyên truyn nâng cao nhn thirc nhân dan v vi trI, vai 
trô, trách nhim cüa gia dInh trong vic thc hin t& chü trucing, duông 16i 
cüa Bang, chinh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuic v hon nhân và gia dinh, bInh 
d.ng giói, phông, ch6ng bao  1irc gia dInh, ngän chn các t nan  xã hi; phông 
ngra xa hOi di vâi nhftng vn d büc xüc clang dt ra. Tip tiic phát huy, xây 
drng va nhan rng các phong trào, các mô hInh, cách lam hay, thit thirc 
trong cong tác gia dInh: Phong trào "Phy ni tich cc hQc tap, lao dong sang 
tao, xáy gia dInh hqnh phác"; thành 1p các câu lac bO "Gia dinh phdng, 
chng t nqn xâ h3i"; phn du ti thiu mi thôn, t dan ph thành l.p 01 
"Câu lzc bó xáy dng gia dInh hgnh phác" vth các hoat dng thit thirc tai 
cong dông dan cu. Triên khai BO tiêu chI dánh giá gia dhnh hanh  phóc, tiêp 
tiic trin khai th%rc hin thI dim B tiêu chI t'rng xü trong gia dInh. 

(3,) Trin khai thirc hin có hiu qua D an "Nâng cao cMt lirg giáo 
dyc thanh pho Yen Bai, gan voi xay drng trwo1g chuan quoc gia giai doqn 
2021-2025", g.n vâi trin khai thirc hin mô hInh "Trithiig hQc hgnh phñc"; 
Xây dirng Trung THCS Lê Hng Phong dat  tnthng chit hxng cao và 
Tri.thng Tiu hçc Kim Diig dat  tiiing tr9ng dim; phi hp xây dirng 
Trung THPT Hoàng Quc Vit dat  chun Quc gia, nâng s truông chuân 
quc gia trên dja bàn dat  39 tru&ng. Duy tn và nâng cao cht krqng ph cp 
giáo dic m.m non cho tré 5 tui, ph cp ph cp giáo diic tiu hpc, trung 
hçc cci s6 mirc dO 3, xóa mu chi müc dO 2; báo dam duy trI 15/15 xã, 
phiRmg dat  chun ph cp giáo diic tiu hçc murc dO 3; 15/15 xA, phu&ng dat 
chun ph cp giáo dijc trung h9c cci si mirc dO 3; nghiên cüu xây dirng mói 
tru?Yng cp 1, 2 Yen Ninh viii quy mô trén 3 ha, có khOng gian xanh, kiên 
true hiOn dai,  dng  bO,  trâ thành trixàng trung tam eüa thành ph. 

(4) Thc hiOn có hiu qua D an "Xáy dng và phát trkn mgng hthi y 
te cct so' trong tInh hInh mái", nâng cao cht lucmg hoat dOng y t cci si, xây 
dmg trm y t hoat dng theo nguyen 1 y hpc gia dInh, duy trI 100% xã, 
phu?mg dat  tiêu chI quc gia v y t. Thirc hiOn có hiu qua các chInh sách, 
ch dO dam bão mi ngirài dan du duçic tham gia bào him y t và thii 
hucing cac d1ch vii y te. Xay dirng Trung tam Y te thanh pho trci thanh trung 
tam y t hang II. Tang cithng cOng tác phông, chng dlch  bnh Covid-19 
khOng d djch bnh phát sinh, lay lan trong cOng dng. 

(5,) Trin khai thrc hin D an "Djnh hwáng phát trin ngun nhân 1yc 
cMt lwoiig cao thành M Yen Ba! giai doQn 2021-2025", D an "Djnh 
htwng, dzch chuyen co cau lao dQng nong nghiep sang phi nong nghiçp 

a r , ' ,, r F thanh pho Yen Bai den nam 2020, tam nhin den nam 2025 , trong do chu 
tr9ng nang cao ch,t lixcing dào tao  ngh, chuyn di ngh, nht là di vi lao 
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dng nông thôn trong bôi cánh do thj hóa, phân dâu näm 2021 chuyên dôi 
trén 310 lao dng tir nông nghip sang phi nông nghip; tao  vic lam mâi và 
n djnh vic lam cho 3.600 lao dng trâ len; tuyn mói Va dao tao  igh cho 

khoang 1.960 ngurn. Thrc hien hiçu qua mçt so chinh sach phat trien nguon 
A . . h .9 A A .9 .9 

nhan lirc, phan dau den het nam 2021 ty lç Lao dçng qua dao tao  toan thanh 
0 A A .9 .9 A pho dat  83/a, trong do ty lç lao dung qua dao tao  tu 3 thang tro len co van 

b.ng, chng chi dat  64%. Quan tam d.y dü quyn và lqi Ich cüa ngu?ii lao 
dng va nhân dan, phn du näm 2021 có 89,2% di tuqng thuc din tham 
gia dong BHXH bt buOc, Co 18,5% di tucing thuc din tham gia báo him 
trnguyn; 95,3% tham gia báo him th.t nghip và 99% dan s tham gia bào 
hiêmytê. 

.. • •A A 9 A A S (6) Trien khai thirc hiçn hiçu qua Ke hoch so 41-KHITU, ngay 
S .9 .9 A •A 1 S 8/3/202 1 cua Ban Thucng vi Thanh uy ye thirc hiçn miic tieu giam ngheo 

bn vftng näm 2021; D an "Htrcngw&i nghèo có hoàncánh dçc bitt  khó 
khan khong co kha nang thoat ngheo thanh pho Yen Bai giai dogn 2021 - 
2025", dam bão 100% cac di tung thuc din báo trç xã hi duçc thii 
hi.rng chrnh sach trg giup xa hçi thco quy dnh; phan dau ty lç  hç ngheo 
giãm trên 0,2% (theo chun ngheo giai doan  2016-2020); Tip tic v.n dng 
cac ngun 1irc xa hOi hóa trin khai k hoach  M trçi nhà a cho các h nghèo 
dac biçt kho khan ye nha o, phan thu hoan thanh xoa nha tam  cho hç ngheo, 
h nguYi cO cOng, có hoàn cânh dc bit khó khän tri.thc näm 2023. 

1.4. Nâng cao chat lu'ing, hiu qua hort 143ng và phyc vy cáa cei 
quan cong quyên 

• A A • A • A Tiep tiic trien khai thc hiçn tot Ngh quyet H9i ngh! lan thu tu Ban 
Ch.p hành Dáng b thãnh ph Yen Bái khoá XX "Ve nâng cao chat lwçrng 
dt5i ngu can bt3, cong ch&c, viên chic h thoA'ng  chInh trj thành pM giai doan 
2021-2 025", gn vói fMy inanh  hçc t.p và lam theo tu tithng, dao  dtrc, phong 
cách H ChI Minh theo Chi Ehj s 05-CT/TW, Kt lun si 01-K.L/TW nhm 
tao chuyên biên rO net ye nhan thirc, hành dng cüa can b, cong chiirc, viên 
chüc trong thrc thi cong viii, phiic vi nhân dan; nhân rng các mô hInh tiêu 

P. .9 .9 A S A I' A 9 bieu va cach lam hay trong thirc thi cong v1i va xay d%rng van hoa cong sa; 
hmnh thành phong each 11ng xü, l li lam vic chun mirc cüa can bO,  cong 
chirc, viên chirc d& vói dng nghip và nhân dan; tang cu&ng k' lu.t, kS 
cilang hành chInh; phông, chng tham nhung; xi:r l nghiêm các hành vi 
nhüng nhiu, tiêu cijc, gay khó khan phin ha cho nhân dan, doanh nghip. 

Tang cithng 1rng ding cong ngh thông tin phc vii câi each hành 
chInh; nâng cao chat luçing hoat dng cüa BO phn phvc vii Hành chInh cong 
thành ph va cac xã, phuông; trin khai cung cp djch vi cong trirc tuyn 
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mirc d 3 dtt té'i thiu 60% trâ len và mirc d 4 lien thông tr thành ph dn 
các xa, phi.rông dt trén 50%; nâng cao nàng 1irc cnh tranh, hiu qua quãn trj 
và hành ehInh cong thành ph, cac xa, phi.thng; phn du Chi s nàng 1irc 
c?nh tranh cp huyn (BDCI) và Chi s cai cách hành chInh (Par Index) tip 
tiic duy tn nm trong top du khi huyn, thj xã, thành ph. 

Thithng xuyen di sau, di sat cci s d theo dôi, nm b.t kjp thii tInh 
hInh nhân dan, gn vói tip tiic thirc hin t& cong tác tip cong dan, giâi 
quyt dcn thu d kjp thii giãi quyt các kho khan vuróng mac, bào dam 
quyn lqi chInh dáng cUa mçi ngithi dan. Trin khai thirc hin t& Nghj quyt 
Hi nghj lan thu tu Ban Chap hành Dàng bO thành phô khóa XX ye "Phát 
huy vai trô cüa d3i ngü ngw&i hogt d3ng khóng chuyên trách & thón, td dan 
phó trong tharn gia phát triên kinh tê - x5 hói, giü gin an ninh trçlt tr xây 
dmg h thong chInh trj & co só giai dogn 2021-2025", nhm phát huy hm 
nCta vai trô, trách nhim là "cu nái" gifla Nhn dan vói Dàng cüa di ngü 
nhung ngucn hoat  dçng khong chuyen trach o thon, to dan pho, that Ia vai tro 
d.0 tàu cUa bI thu chi bO,  truâng thôn, t trithng t dan ph trong vic n.m 
bt, phãn ánh, giái quyt !dio khàn, vtrOng mc trong nhan dânngay tà cu sô. 
Tiep tçic duy tn hoat  dçng To ho trçi ngurn dan giai quyet thu tu1c hanh chrnh 
v d.t dai a các xä, phuông theo phrning thirc "gö tha tIng nhà" d h trçi, tu 
vn giãi quyt thu tic Mt dai cho ngu?Yi dan duçic kjp thôi, thun lçii. 

1.5. Cüng c6 qucphbng - an nink; gifr vfrng an ninh chInh trj, bão 
dam cuc song bInh yen cho nhân dan 

A A A A Trien khai thirc hiçn co hiçu qua De an Tang cuvng gut gin an mn/i, 
trát tit giai doan 2021 - 2025, báo darn cuc sang bIn/i yen cho nhdn dan", 
tang cucmg sr lath dao  cua Dang droi yin cac cc quan bao vç phap luat  trong 
Cong tác diêu tra, xü l các viii n, vi vic dam bão không dê xãy ra oan sai, 
bO 19t ti pham trong hoat  dng t tiing. Tip tiic thirc hin nghiêm các bin 
pháp Mu tranh phông chng các loai  ti phm, nh.t là ti phm có t chüc, 
ti pham hoat dng theo kiu "xd hç3i den", hoat dng "tin dzing den", gi gin 
cuc sng bInh yen, hanh  phüc cho ngui dan. Ph.n Mu nãm 2021, giãm trén 
5% ti pham v trt tir xä hOi  so vâi näm 2020; t' l diu tra khám phá cáe 
loai ti pham v trt tir xâ. hi d.t 85% tth len, trong do an rt nghiOm trQng 
và nghiêm tr9ng dat  98% tra len; tip nhn, thii 1 100%, tr l giâi quyt dat 
trén 90%. Kim ch và lam giám tai nan  giao thông trén câ 3 tiêu chI, trong 
do giám It nht 10% s ngui chat do tai nan  giao thông so v6i näm 2020. 

2. Sir hài lông ye môi trirông song 

- Trin khai tic hin có hiu qua Nghj quyt cüa Ban Chp hành Bang 
b thành ph khóa XX "Vi báo v rnôi trw&ng, ndng cao náng 4c chz di5ng 
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ing phó vó'i biên doi khI hgu, phic vy tang trith'ng xanh, bn vrrng thành pM 
Yen Bái, giai dogn 2021 - 2025", "Di an xir l, di dô'i co' s& san xuât, kinh 
doanh gay ó nhim mói trumg trên dja bàn thành M Yen Bái giai dogn 
2021-2025", Tang cuông thanh tra, kim tra, xir 1 nghiêm các tnthng hcrp vi 
ph?.m v môi trithng, thrc hin di dM theo l trInh các cci sâ san xut kinh 
doanh gay ô nhim môi tnthng, ph.n d.0 näm 2021 xir l trén 60% Cu sr gay 

ô nhim môi thràng và 100 Cu sâ gay ô nhim môi tnthng nghiem trQng, kiên 
quyt không d phát sinh Ca si gay ô nhim môi tnxông nghiêm tr9ng mdi. 

- Quy hoach, hinh thành các khu vrc rmg phong cãnh, khu vrc sinh 
thai khoàng 30 ha. Phát dng can bO,  dãng viên, các tang lop nhân dan huOng 
üng va tIch circ tham gia phong trào bào v, trng cay xanh; xây dmg mô 
hInh ca quan, phOng lam vic xanh; gia dInh xanh... Phn dtu, trng mó'i 
trên 310 ha rrng các loai  và 10.000 cay xanh do thj trong näm 2021. D.y 
nhanh tin d cp chi'rng chi rfrng bn vüng (FSC), phn du trong nm 2021 
là 500 ha ri'rng trng duçc cp chirng chi FSC. 

3. Tang tui th9 trung bInh cüa ngtrM dan Yen Bái 

Phn du näm 2021, t 1 ngui dan th.rçic quãn 1 süc khoé din tir là 
70,4%; 99,5% tré em duói 1 tuôi duçc tiêm chUng day dü 08 loai vàc xin; có 
121,2 bác s5'/1 vandânvà  34,3 giithng bnh/1 van  dan; 15/15 xã, phu?mg dt 
tiêu chi quOc gia ye y té (dat 100%); 100% h dan cu nông thôn có ho xi hcip 
v sinh; 87% tram y t xä/phu?mg có bác s5 lam vic. Co giài pháp nhm 
nâng cao mirc thu nhp trung bInh cho ngui dan và giâi quyêt gánh n.ng 
bnh t.t, chU tr9ng cong tác truyên thông y tê, ché d dinh during khoa h9c, 
chäm soc sue khOe chü dng; cãi thin cong tác cham soc sue khOe, các 
chInh sách cho ngix?ñ cao tui và h thng an sinh xâ hi, dam bâo cho ngithi 
cao tuôi "song vui, song khOe, song có Ich", tuôi thQ ngày càng thrçic nâng 
len. Näm 2021, phn du tui th9 trung bInh cüa ngiii dan thành pM Yen 
Bái dat 73,7 tui, trong do cóti thiu 67,3 nàm sng khOe. 

4. Tong ket, khen thtro'ng, clanh gia ket qua trien khai thrc hiçn cac 
giãi pháp nâng cao chI so htnh phüc cho ngtrô'i dan 

Dy manh  cong tác tuyOn truyn, phát hin, biu di.rcmg guong ngu?ii 
t&, vic t&, din hInh tiên tin, each lam hay, sang tao  trong trin khai thrc 
hin các giãi pháp nâng cao chi s6 hanh  phüc cho ngui dan. Tin hành thng 
ket, danh gla, rut krnh ngluçm qua trrnh trien khai thirc hiçn cac giai phap 
nâng cao Chi s hanh  phüc cho ngui dan, dc bit chui trQng kt qua: Trin 
khai Bô tiêu chi dánh giá gia dInh hanh  phiic, xây dirng các "Trufing hoc 
hgnh phic", "Lop hQc hgnh phic"; xây dirng thI dim các mô hInh co quan 
h?nh phüc, thôn, t dan pM, khu dan cu hanh  phiic... lam ca sâ d nhân rng 
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trên dja bàn thành ph trong nht?ng näm tip theo. Lra 0h9n các cci quan, dan 
vj, thôn, t dan phé tiêu biu trong vic xay drng ca quan, don vj, thôn, to 
dan ph hnh phüc trinh c.p Co thm quyn xem xét, khen thtr&ng d kjp thOi 
dçng vien khuyen khich, tao  suc lan toa sau rçng. 

IV. TO CHUC THVC HIN 

:1 Các cp üy, t chüc dang chi dao  ph bin, quán trit sâu rtng mic 
dIch, yeu c.u, mic tiêu cüa k hoach tài toàn th can b, dáng vién và nhân 
dan. KMn truong cii th hóa miic tiéu, yêu cu, nhim vi trong K hoch cüa 
Thành Uy thành chuong trInh, k hoach  phi). hçip vii dja phuang, co quan, 
dun vj m'mh gn vOi phân cOng nhim viii cho t chc, cá nhân chju trách 
nhiçm thrc hiçn theo thai gian ci the. Dong thai, thucrng xuyen danh gia, 
dOn doe, dam báo yêu câu dê ra, djnh kS'  báo cáo kêt qua thirc hin vói 

, .7 .7 .7 7.  Thuong tr%rc, Ban Thucmg vi Thanh uy qua Van phong Cap uy va chinh 
quyn thành ph d tng hçip, Mo cáo ndrn gfri trwóc ngày 1 0/12/2021. 

2. Giao Uy ban nhân dan thành phô giao chi tiêu, nhim vi cii the cho 
tiirng phông, ban, don vj, xâ, phithng; dng th?i chi dao,  don dc, kim tra 
thing xuyên vic thirc hin dam bão tin dO thai gian, chat hxqng, hiu qua 
Kê hoach. Báo cáo Thành üy ye kêt qua thirc hin theo quy djnh. 

A . A A .7 A .7 7 .7 A P 3. Uy ban Mat  trail To quoc Viçt Nam thanh pho va cac doan the chrnh 
trj- xAhOi t chCre tuyen truyn, vn dng doàn viên, hOi  viên và các tang lap 

nhan dan thixc hien Ke hoach. 

4. Ban Tuyên giáo Thành üy chü tn phi hçip vói các co quan giip vic 
Thành üy, Van phOng Cp üy và ChInh quyn thành ph tham muu giáp Ban 
Thithng vi Thành üy chi dao  vic trin khai, t chCrc thirc hin K hoach. 
Báo cáo két qua theo quy djnh vai ThuO'ng trrc, Ban Thuang vi Thành ày. 

Trén day là K hoach cUa Ban Thu&ng viii Thành üy v nâng cao chi s 
hanh phuc cho nguai dan thanh pho Yen Bai nam 2021. Yeu cau cac chi, 
dàng bO tr?c thuOc, các co quan, phông, ban, don vj và các Ca nhân có lien 

A I' A .fl quan nghiem tuc trien khai thirc hiçn./. 

Nciinhãn:  
- Thu?mg trirc Tinh üy (dà b/c), 

UBND thành phô, 
- Các d/c UVBCH Dãng hO TP, 
- Các phàng, ban, dan v thãnh ph, 
- MUQ, doàn the thành phô, 
- Các chi, dãng hO tnrc thuOc, 
- Luu VT/TU. 

T/M BAN THTJNG VU 
Bf TH1f 
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CH1C TRIEN KHAI THTXC HIN KE bACH NANG CAO CHI SO HANH PHITC 
CHO NGUI DAN THANII P110 YEN BAI NAM 2021 

(Kern theo K hoqch s' 54-KU/rU ngày 25/5/2021 cia Thành iy Yen Bái) 

STT Nhiêm vu 
Thai gian 

hoàn thành 
Co quan chju 
trách nhim 

Co quan phi 
hqp 

Lãnh do thành 
phô phi trách 

Chi do, huâng dn các Cp uy, t6 ch(xc dãng trirc thuOc tuyên truyn, 
ph bin, quán trit sâu rng miic dIch, yêu cu, nhim vi, giâi pháp cüa 
K hoch tài toàn th can b, dãng viên và nhân dun 

Tháng 7 
nthn 2021 

Ban Tuyên Gino 
Thãnh iy 

Các cp üy, th 
chCrc dãng trirc 

thuOc 

PhO BI thu Thutmg 
trrc Thành üy 

2 
Tham mini phun công, giao chi tiêu, thim vi cu th v trin khai thiic 
hin k hoch cho tUng ca quan, dan vj, xä, phu?mg 

Tháng 7 
näm 2021 

Phông V hóa 
và Thông tin 

Phông, ban, dcm 
vi lien quan, 
UBND xã, 

phuàng 

Chü tjch UBND 
thành ph 

3 
Trin khai th%rc hin tiêu chI dánh giá gia dmnh h?nh  phüc; b tiêu chI 
dánh giá mô hInh thôn, t6 dan ph, khu dan cu hnh phüc do tinh ban 
hành 

NAm 2021 
Phông VAn hóa 

và Thông tin 

Phông, ban, dan 
vi lien quan, 
UBND xA, 

phu?mg 

Phó Chü tjch 
UBND thãnh phô 

phii trách Van boa - 
xA hi 

KhAo sat, diu tra, dánh giá chi S6 huih phüc cüa nguai dan thành ph6 
Yen Bái nAm 2021, t6ng hqp, dánh giá k& qua diu tra 

Xong truâc 
ngay 

10/12/2021 

Phông VAn hóa 
và Thông tin 

PhOng, ban, dcm 
vj lien quan, 
UBNT) xA, 

phirmg 

PhO ChU tjch 
UBND thành ph6 

phi trách Van boa - 
xA hi 

Lua chon, binh xét, d xut khen thu&ng các ca quan, dan vj tiêu biu 
trong vic xay dung ca quan, dan vj, khu dan cu, t6 dan ph6 h?nh  phüc. 

NA 2021 
Phông VAn hóa 

vA Thông tin 
Ca quan T6 chc 

Ni vii 

Phó Chü tjch 
thãnh ph6 

phii trách Vn hOa - 
xA hOi 



STT Nhim viii 
Thôi gian 

hoàn .thành 
Co quan chju 
trách nhim 

Co' quan phi 
hçrp 

Länh &lo thành 
phE phu trách 

6 
B sung vào tiêu chI dánh giã, chm diem thi dua nh[tng ni dung, chi 
tiêu có lien quan toi vic triên khai thrc hin K ho.ch 

Näm 2021 
Ca quan T 

chIrc - Ni vi 
Phông, ban, dan 

vi lien quan, 

Phó Chü tjch 
UBND thành ph6 

phii trách Van hóa - 
xA hOi 

ThAm dinh h sa khen thu&ng các ca quan, dan vj tiêu biêu trong vic 
xây dirng ca quan, dan vj, khu dan cu, t dan ph hnh phüc. 

Nam 2021 
Ca quan Ti 

chrc - NOi vi 

Phông, ban, dan 
vj lien quan, 
UBND xä, 

phuông 

PhóChü tjch 
UBND thành ph 

ph%i trách Van hóa - 
xA hOi 

8 
T ch(rc tuyên truyn, vn dng doãn viên, hi viên Va các tang lap 
dan tIch circ tham gia triên khai thirc hin K hoch 

Näin 2021 

M1TQ thành 
ph và các Doãn 
th chInh tn - xA 

hOi 

Phông, ban, dan 
vi lien quan, 
UBND xa, 

phu&ng 

Phó BI thu Thuông 
trrc Thành üy 

Tham muu theo dOi, dánh giá, kim tra, don d6c tin d thirc hin K 
ho.ch, thng hgp báo cáo Ban Thix?mg viii Thânh üy 

Närn 2021 
Phong Van hóa 

và Thông tin 

Van phông Cp 
üyvàChInh 

quyen 

Chü tjch UBND 
thành phé 

10 
Tham muu th chi'rc hOi  nghj cüa Ban Thuàng vi Thãnh üy sa kt, dánh 
giá k& qua thirc hin K hoach näm 2021 

Tháng 01 
näm 2022 

Phàng Van hóa 
và Thông tin 

Van phong CAp 
' va hInh 
quyên 

Chü tich UBND 
thni ph 
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