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TP. Yen Bái, ngày 20 tháng 12 nám 2022 

KIn/i gãi: - Các chi, clang b trrc thuOc, 
- MTFQ và các t chüc chInh trj - xã hi thành ph, 
- Phông Van hóa - Thông tin thãnh phô, 
- Trung tam Tmyn thông và Van hóa, 
- Trang Thông tin din tCr thãnh phô, 
- Ban Biên tp Ban tin Dãng bO thành phô. 

Nhtm tuyên truyn rng rãi trong can b, clang viên và các tng lop Nhán 
dan, to dng 1irc tinh than, gop phn thrc hin t& các miic tiêu, nhim vi xây 
dirng Dãng và h thng chInh trj, phát trin kinh t - xã hi, dam báo 
quc phông -an ninh cUa tinh. Thirc hin Cong väns 1048 - CV/BTGTIJ, ngay 
16/12/2022 cua Ban Tuyen giao Tmh uy ye viçc tuyen truyen 10 sr kiçn va thanh 
tru nôi bat  nam 2022. Ban Tuyên giáo Thãnhüy dê nghj các Cu quan, don vj chi 
dao tuyen truyn sâu rng10 sr kin và thãnh tiru ni bat  tinh Yen Bái nam 2022 
trên các phuong tin thông tin tuyên truyên, nhât là trong dip Têt Ducing ljch 2023. 

Trán frQng! 
• • A 2. A 9 A (Gu7 kern 105w kien va than/i tui noi bgt tin/i Yen Bai narn 2022) 

Noi nhân: K/T TRUNG BAN 
- Thu&ng trirc Thành üy, PHO TRIJONG BAN 
- Nhr kInh gui, 
- Liru BTG!TU. 



HANH TU NO! BiT 
BA! NAM 2022 

1. Yen Bái vinh dI1khOi  thrçrc don các ding chi Iãnh do Dãng, Nhà 
nu*c thàm Va lam vic vOi tinh. Dc bittrong hai ngay 24 và 25 tháng 9, dng chI 
Thu ti.rang Chrnh phu Phm Minh Chrnh den tham, khao sat m9t so cong trmh, dir an 
trQng dim trén dja bàn và chü trI lam vic vâi Ban Chp hành Dâng b tinh, chi dto 
các thim vii, giài pháp tr9ng tam nh&m trin khai thrc hin th.ng lvi toàn din Nghj 
quyt Dai hOi XIII cUa Dãng, Nghj quyt Dai hOi XIX Dâng b tinh; dir L don nhn 
Bang cüa UNESCO ghi danh Ngh thut XOe Thai là di san van hóa phi v4t th dai 
din cUa than loai;  Thu tithng mong mun Yen Bái cn phát huy t6i da giá trj min di 
san XOe Thai, không gian vn hOa rung bc thang Mu Cang Chãi, khu du ljch qu6c 
gia Ho Thác Ba., vói tix duy gân kt giUa nông nghip vói Cong nghip và djch viii, du 
ljth; bin di sànthành tài san, tirn 1rc thành ngun 1irc phát trin &it nuóc, nâng cao 
dcn song vat  chat, trnh than va chi so hanh  phuc cho Nhan dan; dong thai than mnh 
"Yen Bái phãi tr tin d yuan len, sr tr tin cUng là mOt  ngun lc". 

2. Cong tác xáy dirng Bang và h thng chInh trj dt thrçrc nhiu kt qua 
quan trçng. T chüc bO may cüa h th6ng chInh trj tip ttc duçic sp xp tinh gçn, 
hçip l; nâng lirc lath dao,  süc chiên dâu cüa cap üy, to chüc dâng và hiu hrc, hiu 
qua. hoat  dng cüa chIth quyn, Mt trn T quc và cac t chüc chInh trj - xA hOi  các 
cap duqc nãng len. COng tác t chirc xây dirng Dãng ducic thirc hin toàn din, dng 
bO, hiu qua.; trong nám da. k& nap 1.892 dãng viên mói, vuçit 5,1% so vói chi tiêu; t' 
i can bO,  dãng viên thrc hin t6t trách thim nêu guang dat  cao so vâi miic tiêu d 
ra. Cong tác quy hoach  can bO duvc thirc hin bài bàn, nghiem tiIc, chit chë, dan chü, 
khách quan, Cong khai, minh bach,  bão dam v s krqng và chat lung. Cong tác kim 
Ira, giám sat, nh.t là kim tra d.0 hiu vi pham duqc thrc hin nghiem tüc, quyt 1it, 
hiu qua.. Ban Chi dao  phOng, ch6ng tham nhung, tiêu crc tinh sim ducic thành 1p và 
di vào boat  dng, gop phn quan trpng trong cong tác phông, chng tham nhfng, tiêu 
cçrc, khng djnh quy& tam xây drng Dàng bO tinh ngày càng trong sach,  vftng  manh. 
Hoàn thành biên soan  và t chi.rc L ra mat, phát hành cun sách "Lich sà Dãng bO 
tith tp III, giai don 2001-2020" nhân djp k' nim 77 nám Ngày thânh lQ.p Dàng bO 
tinh, gop phAn phiic viii cOng tác nghiên cru, tuyên truyn, giáo d,ic truyn thng ljch 
sü và dê cao lông t%r hào ye truyên thông ye yang cüa Dâng bO tinh. 

3. Kinh t tip tiic duy trI mü'c tang truO'ng khá. T6c dO tang truâng 
GRDP dat  8,62%, cao nht k tr näm 2015; bInh quân tr du thim kS' dat 
7,86%/näm, dung thi 3/14 tinh vüng Trung du và min niii Bc BO.  Trong do, t6c 
dO tang tnthng khu vi,rc nông, lam nghip và thüy san dat  5,95%, cao th.t trong 
vüng; khu vrc cOng nghip - xây dung tang truàng 14,76%, dung thcr 6/14 tith 
trong vüng, riêng ngành cOng nghip tang 16,66%, dung thu 5/14 tinh trong vüng. 



Ca c.0 kinh t tip tiic chuyn djch tIch circ. Giá trj xut kh.0 hang hóa tang 
31,4% so vâi cüng kS'.  Thu ngân sách vuqt cao so vâi d%r toán Trung uang giao, 
bang 179,4% và vuqt dir toán H,i dng nhân dan tinh giao. 

4. H th6ng kêt cu hi tang tip tc duçc du tir tr9ng tim, tryng dim, 
to dng hjc mnh me thñc dy phát trin kinh t - xã hi. Trong do, tinh dà 
khâi cong thiu cong trInh giao thông trng dim, gop phn hoàn thin h thng 
giao thông lien kt yang, liênvi'ing, dáp üng thu cu di lai  cüa nhân dan vàtao 
d9ng 1irc thuc day phat trien krnh te - xa hpi cua tinh nhu: Duxng ket no' Mtxang 
La (Son La), Than Uyên, Tan Uyên (Lai Châu), Mu Cang Châi, Van Ch.n, Van 
Yen (Yen Bái) v&i dithng cao t6c Ni B ài - Lao Cai (IC 15); các tuyn du?rng kêt 
ni qu6c l 32 vâi dung cao t6c Ni Bi - 

,
Lào Cai tai  IC14 và IC15; Nátgiao 

IC13 cao toc Not Bai - Lao Ca,; Ducing no' Tinh 19 163 vcn throng cao toc N91 Bat 
- Lao Cai; Cài tao  throng n6i Qu6c l 37 vâi thrOng cao t6c NQi Bài - Lao Cai 
(IC 15); Dr an du tu xay drng Ca sO h tng giao thông lien yang h tr phát trin 
kinh t - xã hOi  các huyn nghèo tinh Yen Bái;... 

5. Cong tác chuyn di s thryrc trin khai quy& lit, vri siy vào cuc cüa 
cã h thng chinh trj, cong dng doanh nhip và nhân dim trong tinh và dt 
duçYc nhirng kt qua tIch clyc blrfrc du. Xây dçrng, nhân rng nhiu mô hInh 
chuyn d6i s hiu qua, bao gm: don vj hành chInh; co quan nba nuOc; tnrOng 
h9c; doanh nghip; t6 chuyk d6i s6 cong d6ng; nn tang S tay dáng viên din t1. 
Yen Bái là dja phucing d.0 tiên trên cà nithc ban hành k hoach  chuyn di s tOi 
cap xä, ban hành chInh sách ho trçc thrc hin chuyên dôi so; là 1 trong 3 tinh dâu 

A A
o - ' tien thanh lap  to chuyen dot so cong dong tat  100/o don vl hanh chrnh cap xa va 

A A A A A t r 7 A A thon, ban, to dan pho. Nam 2022, Yen Bat dung thu 27/63 cac tinh, thanh pho ye 
chi s chuyn di s6 quc gia (DTI), tang 13 bc so vOi näm 2020. 

6. Xây dirng nông thôn mó'i dt kt qua tIch circ, tip tic là dim sang 
trong phong trào xây dirng nông thôn mói cüa các tinh khu vlyc Timy Bäc. 
Trong närn dA có them ii xã dt chun nông thôn mOi, nâng tng s xã dat  chun 
non thôn m&i 1ên99 xA, dat  66% tng s xã toàn tinh (trong do Co 10 xA dat 
chuan nong thon mat nang cao va 3 xa dat  chuan nong thon mat kieu mau); so tieu 
chI nông thôn mOi bInh quân cüa các xà trên dja bàn toàn tinh dat  15,23 tiêu chI. 
Dc bit, ln du tiên tinh t chüc HOi  nghj d6i thoai gifla Chü tjch Uy ban nhân 
A 7 A A 7 A A A A . A dan trnh vat nong dan, chu de Nong dan Yen Bat phat huy vai tro trong phat trten 

nOng nghip và xây dirng nông thOn mOi". 

7. Van hóa - xa hôi có nhiu tin bô và tao dtro'c du n tIch circ. T chüc 
rat thành cong L don nhn B&ng cüa UNESCO ghi danh "Ngh thutt XOe Thai" 
vào Danh sách Di san Van hóa phi 4t th dai  din cüa nhân loai,  qua dO lan tOa 
manh me nhUng giá trj ljch sir, van hóa, gop phn quàng bá hInh ãnh con nguOi 
Yen Bái "Than thin, nhân ái, doàn kit, sang tao, hOi nhp" và tri& l phát trin 
Yen Bái nhanh, ben vng theo huOng "Xanh, hài hôa, bàn sac và hanh  phüc". 



I 3 

Cht krçing giáo dic va dào tao,  chäm soc sue khôe nhân dan tip tçic duçic 
nâng len. Djch vi, du ljch có bixàc phic hôi và phát trin manh  me, vài luvng 
khách du ljch uâc dt gtn 1,6 triu hrçt khách, bang 144,4% k hoach, gp 2,0 1n 
so vói närn 2021. Quan tarn thuc hiên d.y dU, kjp thôi các chInh sách an sinh xâ 
hOi. Giâm nghèo nhanh và bn vcrng; tr  1 ho nghèo toàn tinh giâm 5,05%, vuçrt 
1,05% so vói k hoach.  Chi s6 hath  phcic cüa ngui dan Yen Bái dat  62,57%, vuçit 
1,37% so vôi miic tiêu k hoach  d ra. 

8. Phi hçrp vri B Quc phông và Ban Tuyên giáo Trung 1ring t chfrc 
thành cong tt dçp Hi thão khoa h9c cp Quc gia "Chin tháng Tây Bác 
1952 - Tm vóc Ijch sir và bài h9c kinh nghim". HOi  thão vOi sir tham dr cUa 
gn 500 dai  biu; là hoat dng thi& thrc k nim 70 nàm Chin th.ng Tây Bc, là 
dip d cüng c6, bi d&p them v lông yêu nuâc, tinh th.n tir hào dan tOe;  giáo dic 
truyn th6ng ljch su, chU nghia anh hông cách mang, tinh th.n dai  doàn kêt, chI 
tir l%rc, t%r cu&ng và khát v9ng ctng hin cho can bO,  dáng viên, lic krçmg vu trang, 
that là th h tré Ca nuic noi chung và tinh Yen Bái nói riêng; tir do, càng them s.t 
son nim tin vói Dàng va sir nghip each mng cüa dan tOe,  gop phn tip them 
sirc math,  nghj lircvà quyt tam ph.n d&u cho m'ic tiêu xây dung, phát trin qué 
huang, dat nuoc ngay cang phon vinh hanh  phuc. 

9. Cong tác di ngoi, tuyên truyn bin däo cüa tinh thrçrc mo rng va 

ngày càng hiu qua. Trong nàm, tinh dâ trin khai chat chê, d1ng bO giUa cong tác 
di ngoai Dãng, ngoi giao Nhà nithc và d6i ngoai nhân dan. Tang ci.r?ng quàng bá 
hInh ãnh Mt và ngithi Yen Bái dn vói ban  be quc t; tip tiic cüng cô và phát 
triên quan h hçip tác, huu nghj truyén thông véd các dja phucing cüa các nuécc. Dc 
biêt, cac chuyn thãm, lam vic cüa dng chI BI thu Tinh Uy tai  Nht Bàn; cña 

, , , A A I" dong chi Pho Bi thu Tinh uy, Chu tch Uy ban nhan dan tinh tal  Lao da that chat 
them m6i quan h hthi nghj, hçip tác và phát trin giva Yen Bái vâi các dja phung 
cac nuâc ban.  Sr kin doàn Cong tác cüa tinh do d6ng chI Phó BI thu Thi.thng trirc 
Tinh üy, Chit tjch Hôi dng nhân dan tinh lam tru&ng doàn dn thàm, dOng viên 
can bO,  chin si Va Nhan dan huyn dào Trung Sa, tinh Khánh HOa và Nba giàn 
DK1 da gop phan tang cuong va nang cao hiçu qua cong tac tuyen truyen bien, dao 
cita Dãng bO,  chinh quyn, lirc krçing vu trang và Nhân dan các dan tOe  trong tinh. 

A . A , . 
10. Quoc phong - an ninh thrçrc cung co va tang cirong, an ninh chinh 

trl, trt tip, an toàn xä hOi  dirqc gill' vll'ng. Lânh dao,  chi  dao  hoàn thành xut sc 
thim vi1i din tp khu virc phOng thit cp huyn tai  huyn VAn Yen, VAn Ch.n và 
thj xä NghTa LO;  bâo v tuyt di an ninh, an toàn các sr kin chInh trj, kinh t 
van hóa len, các doàn lAnh dao  Bang, Nba nuc thäm và lam vic tai  tinh. Môi 
tnthng sng, môi trung Mu tir kinh doanh luôn bâo dam an toàn, lành manh;  qua 
do tao dOng lrc thu hut ngun lrc d.0 tu phát trin kinh t - xä hOi  và giu gin cuOc 

A S A A A song brnh yen, hanh  phuc cua nhan dan.!. 
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