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TP. Yen Bái, ngày,f tháng 01 nám 2023 

HUNG DAN 
C6ng  tác Khoa giáo nãm 2023 

Thirc hin Hi.róng dn s 66-HD/BTGTW, ngày 03/01/2023 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy v huâng dn cong tác Khoa giáo näm 2023. Thành üy 
Yen Bái huóng dn thirc hin mt s nhim vii trçng tam v cong tác Khoa 
giáo näm 2023 nhir sau: 

I. MIIJC DICH, YEU CAU 

1. Nhäm giüp cho cap üy, Ban Tuyên giáo các cap trong khôi khoa giáo 
xác djnh các nhim vi trçng tam cong tác khoa giáo trin khai trong näm 2023. 
Trên ca sà do, xây dirng các chi.rcing trInh, k hoach  ci,i th t chirc trin khai 
thirc hin có hiu qua các nghj quyêt, chi thj, kOt 1un cüa Bang ye giáo diic và 
dào tao;  khoa hçc và cong ngh; y t, dan s, th dic th thao, gia dInh, tré em, 
an sinh xã hOi,  phông chng t nn xã hi, gop phn thirc hin thành cOng Nghj 
quyêt Dai  hi Bang toàn quôc lan thir XIII, Nghj quyêt Dai  hi Dng b tinh 

P. P A A A A A P P lan thu XIX va Ngh quyet Dal  hçi Bang b9 thanh pho Yen Bai Ian thu XX, 
nhiêm k3t 2020-2025. 

P.

Tang cuông cOng tác tuyên truyn,giáo diic cho can bO,  dang viên Va 
Nhan dan thanh pho ye chu trtiong, duang loi, chinh sach cua Bang va Nba nucic, 
khai d.y mnh me tinh than yOu ni.róc, chI ttj 1irc tir cung, sirc m?nh dai doàn 
kt dan tOc;  thüc d.y di mOi sang tao,  i.rng diing mnh me khoa hçc và cOng 
ngh, nh,t là nhUng thành tru cUa cuc Cách mng cong nghip lnthirtu,nang 
cao nhn thixc, trach nhim cua cap uy, chmh quyen, to chi.rc chinh tq - xa h9i cac 
cp, ngi.thi dirng d.0 các ca quan, don vj trong trin khai thc hin các chü trtrang, 
nghj quyêt cüa Bang v linh rc khoa giáo, tao  sir chuyn bin rO net trong trin 
khai thirc hin cong tác khoa giáo cüa Bang tir tinh dn co sâ. 

3. Các hoat dng trong lTnh virc Khoa giáo phái barn sat các chü trixang 
cüa Bang trong các Nghj quyêt Dai  hi Bang b các cap, nhim kS'  2020-2025 
có lien quan. Bong thyi, can báo dam thiêt thirc, khá thi, phü hcip vâi tInh hInh 
c1 th cüa tirng dja phuong, co quan, don vj; dng thii, thirc hin hiu qua 
Quy chO phôi hçip giUa Ban TuyOn giáo các cap väi co quan nhà nuOc cüng 

A A P A • P - A cap trong viçc thrc thi phap luat, trien khai ke hoach phat trien krnh te - xa hpi, 
giâi quyêt các van dO nôi cm, Nhãn dan quan tam trong lTnh virc Khoa giáo, 
theo Quyet djnh s 238-QD/TW, ngày 30/9/2020 cüa Ban BI thu khoá Xiii. 
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II. NQI DUNG 
1. Cong tác tuyên truyn, quán trit, hu'&ng din, nAm bat tInh hInh 

xA hi, du tranh phân bác các lun dim sai trái trong linh virc khoa giáo 
Các c.p Uy dàng, ccr quan, dan vj tIch crc, chU dng tham mini vâi cp 

Uy tang cixông lãnh dao,  chi  dao,  quán trit, tuyên truyn, trin khai thirc hin 
các nghj quyt, chi thj, kt lun và các vn bàn cüa Dáng v linh vrc khoa giáo 
theo Nghj quyêt D.i hOi  Dãng bcác cap nhim k' 2020-2025, cii the: 

1.1. D6i vfl linh vy'c giáo dw và dào 4w, gido dic nghl nghip 
- Tp trung chi dao  tuyên truyn v chü tnrong di mâi can bàn, toàn din 

giáo dic và dào tao,  trong do nh.n mnh tuyên truyn v di mri chuang trInh 
và sách giáo khoa ph thông mcci, chisong trInh giáo dic dja phuang, Lust Giáo 
diic 2019; Lu.t Sira di, b sung mt s6 diu cüa Lust Giáo diic dai  hçc... 

- Tip tic th%rc hin Chi thi s 31/CT-TTg, ngày 04/12/20 19 cUa Thu 
tirYng ChInh phü "Vi tang cithng giáo diic dao  di'rc, li sang cho h9c sinh, sinh 

fl r. fl A A A 9 A vien gan vai thirc hiçn Ket luan  so 01-CT/TW, ngay 18/5/2021 cua Bc Chmh 
• •A A A 9 trl ye tiep tiic thrc hiçn Chi th so 05-CT/TW ye day manh  hçc tp va lam theo 

tis turàng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh trong h thông giáo dic quôc dan. 
D.ymanh xây drng van hóa üngxir trong tnthng hoc; phi hçxp cht ch gi&a 
nhà trix?mg, gia dInh, xa hi nhm giáo diictinh yêu gia dInh, yêu To quc, yêu 
dong bào; giáo dic lông yêu ni.râc, tinh than each mang, dao di'rc, lôi sOng tot 
dçp, sting tIch circ, nht là giáo diic các k näng sng cho hc sinh trong các 
cp hoc. Tang clr&ng an ninh, an toàn tnr?mg hçc, chng bao 1irc hçc &rông. 
Kjp thai n.mbt, có giài pháp xir l nhung v.n d& hin tuclng tiêu circ trong 
giao diic va dao tao.  Tuyen truyen cac biçn phap phong ngl.ra, ung pho vai dch 
bnh, dc bit là djch bnh Covid-19 trong các ca si giáo dic. 

• A A S - Tiep tic trien khai Cong van so 1783-CV/TU, ngay 18/7/2019 cua Ban 
Thiz?ing vçi Tinh Uy v th%rc hin Kt lun s 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 cüa 
Ban BI thu Trung uang Dáng v tip tic thirc hin Nghj quyt Trung hang 8 
khóa XI ye dôi mâi can ban, toàn din giáo diic và dào tao  dáp üng yêu câu 
cong nghip hóa, hin dai  boa trong diu kin kinh t thj tru&ng và hOi  nhp 
quc t; Kt 1un s 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 v tip tic thirc hin Chi thj 
s 11-CT/TW v tang cuing sij lãnh dao  cüa Dáng di vói cong tác khuyn 
hoc, khuyn tài, xây dirng xã hi hc tsp; Kt 1un s 316-KL/TftJ, ngày 
3/12/2018 cUa Ban Thuông vii Tinh üy v tip tic nãng cao chit hrcing, hiu 
qua cOng tác khuyn hçc, khuyên tài, xây dirng xA hi hc t.p; Nghj quyt s 
22-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Ban Thithng vu Tinh üy ye mt s nhim vii, 
giái pháp nang cao cht krqng giáo diuc và dào tao;  Chuang trInh hânh dng s 
1 7-CTr/TU ngay 17/6/2021 cua Thanh uy Yen Bai ye thrc hiçn Ngh! quyet so 
22-NQ/TLJ ngày 20/01/2021 cUa Ban Thur?ing vii Tinh Uy ye mt sO nhim vii, 
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giâi pháp nâng cao ch.t lixcmg giáo diic va dào tao;  Chung trInh hành dQng s 
1 5-CTr/TU ngày 16/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v thrc hin Nghj quyt séi 
21-NQ/TU ngày 20/01/2021 v "Phát trin nguôn nhãn lc tinh Yen Bái giai 
don 2021 - 2025"... Các vn ban lãnh dao,  chi  dao,  djnh huâng thirc hin 
nhim vi giáo diic và dao tao  eüa Tinh Uy, Thành Uy và các cp Uy; K hoach 
hành dng cüa Thành Uy thirc hin nhim vii chInh trj näm 2023. 

- CUng c và nãng cao chit lucrng ph cp giáo d%ic và xoá mu chU, nht 
là ph cp giáo due m.m non cho tré 5 tui theo tinh thn Chi thj s 1 0-CT/TW, 
ngày 05/12/2011 cUa B ChInh trj khóa XI ye phô c.p giáo dic mâm non cho 
tré5 tui, cüng c kt qua ph cp giáo diic tiu hçc và trung h9c co sâ, tang 
cucmg phan luong bce srnh sau trung hc co so va xoa mu chu cho nguoi ion 
g.n vâi các quy djnh v thirc hin giáo diic bt buc dôi vâi bc mâm non và 
tiu hçc. Thc hin t& chU tnrang giáo diic huàng nghip và phân lung hc 
sinh sau trung hc cci s& theo d an dã duqe Chinhphü phê duyt. Vic bão 
dam sij cong bang, brnh clang trong giao dic o cac da phuong. 

- Chi dao  sau sat kS'  thi ttnghip Trunghcc ph thông quc gia nam 2023 
tren da ban thanh pho, dam bao cac dieu kiçn thuan li cho hc sinh tham dii 
k5' thi dung quy ché và dat  kêt qua cao. 

- Tip t%lc tuyên truyn vic thrc hin Chi thj s 1 9-CT/TW, ngày 
05/11/2012 cüa Ban BI thu khóa XI v tang cuxng sr lãnh dao  cüa Dãng di 
vâi cong tác day nghe cho lao dng nông thôn gän vâi vic dào tao  nghê cho 
lao dng nông thôn, tao  vic lam ben vUng, xay dirng nông thôn mói. Chü trQng 
cong tac dao tao  nghe cho lao dung nongthon.

- 1.2. Doi vo'i linh vucy te - dan so va cac van de xa h91 
- Trin khai thiic hin các chU truong, thràng li cüa Dáng v y t, dan s 

va các v.n d xã hi theo tinh thin Nghj quyt Dai  hi Dâng toàn quc lan thir 
XIII, Ngh quyet Dal  hçi Dang b9 trnh Yen Bai lan thu XIX, Ngh quyet Dai 
hi Dáng b thành ph ln thir XX. 

- Tip tic trin khai K hoach  hành dng s 73-KHITU, ngày 02/01/2018 
cüa Tinh üy thrc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW, ngày 25/10/20 17 cüa Ban 
Chip hãnh Trung ucmg Dãng khóa XII v tang cu&ng cOng tác báo v, chäm 
soc và nâng cao sire khOe Nhãn dan trong tInh hInh mài; K hoach s 74-
KHITU, ngày 02/01/2018 cüa Tinh üy thiic hin Nghj quyt s6 21-NQ/TW, 
ngày 25/10/20 17 cüa Ban Chap hành Trung uang Dãng khóa Xiii v cong tác 
dan s trong tInh hInh mOi; Nghj quyt s 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 v náng 
cao chit lucmg báo v và chám soc sire khóe Nhãn dan giai doan  2021 - 2025, 
djnh huàng dn nam 2030; K hoach  s 104-KHITIJ, ngày 3 1/12/2021 cUa 
Thành üy thiic hin Nghj quyt 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 v nãng cao cht 
hrcing báo v và chäm sOc sire khOe Nhãn dan giai do?n  2021 - 2025, djnh 
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huâng dn näm 2030. Tip tiic d.y m?nh  các  hoat  dng tuyên truyn v phông, 
chông djch bnh Covid-19; Chuong trInh Suic khôe Vit Nam giai do.n tr näm 
2018 - 2030; Chi thj s 17-CT/TW, ngày 2 1/10/2022 cüa Ban Bi thu khóa X 
v tang cuông sr lânh dao  cüa Dãng di vc9i v.n d an toàn thirc phm trong 
tmnh hInh mói... Tp trung vào các nhóm iru tiên: náng cao sirc khôe thông qua 
cac ho.t dng bâo dam dinh dung hçip 1', tang ci.thng 4n dng th 1rc, báo 
v sirc khOe và phông bnh thông qua các hoat dng chäm soc sue khOe tré em 
va hpc sinh, v sinh môi truông, an toàn thirc ph.m... Thrc hin nghiêm Lust 
Phông, cMng tác hai  cüa thuc lá; Lu.t Phông, chng tác hai  cUa rixçYu, bia... 

- Dy m?nh  tuyên truyn cac nhim vii, giãi pháp duqc d ra trong Chi thj 
s 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 cüa Ban BI thu v "Tang cung lãnh dao  phông 
chong REV/AIDS, tien to! cham dirt dch bçnh AIDS tal  Viçt Nam vao nam 
2030"; K hoach  s 45-KI-L/TU, ngày 30/9/2021 cüa Ban Thuông v1i TiIIh üy 
v thirc hin Chi thj s 07-CT/TW, ngày 06/7/202 1 cUa Ban BI thu v tang 
cir&ng lãnh dao  cong tác phông, chng REV/AIDS, tin tâi chm dtrt djch bnh 
AIDS tai  Viêt Nam tru6c näm 2030. 

F I I 

- Tiêp tiic tuyên truyên thirc hin Nghj quyêt so 28-NQ/TW, ngày 
23/5/2018 ciia Ban Chap hành Trung ucing ye cái each chInh sách bão hiêm xã 
hi; Thông báo Kt 1un s 1 54-TB/TW, ngày 20/12/2014 cUa Ban BI thu khóa 
XI ye tiêp tVc  thirc hin Chi thj so 24-CT/TW ye "Phát triên nén Dông y Vit 
Nam và Hi DOng y Vit Nam trong tInh hInh mâi". 

1.3. D6i vó'i linh vrc k/iou h9c, cong ngh Va mOi tru'ô'ng 
- Trin khai thirc hin các chü truong, duông 1i cüa Dãng v phát trin 

và üng diing khoa hçc cong ngh, cOng tác trI thirc, khoa h9c và cong ngh 
A • , A A theo trnh than Ngh quyet Thai hçi XIII cua Dang va Ngh quyet Dai  h91 Dang 

bô tinh 1n thir XIX. 
• - Tiep tçic thrc hiçn Ngh quyet so 20-NQ/TW, ngay 01/11/2012 cua Ban 

Ch.p hành Trung tlong Dáng khóa XI v phát trin khoa hçc va cOng ngh 
phiic viii sir nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa trong diu kin kinh t thj 
trithng djnh huó'ng xa hi chU nghTa và hi nhp quôc tê. 

S A Trien khai thirc hiçn Ngh quyet so 52-NQ/TW ngay 27/9/2019 cua B 
Chinh trj v mOt  s chU truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng 
cong nghip 1n thu tu; Ngh1 quyt s 51 -NQ/TU ngày 22/7/2021 v chuyn 
di s tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025, djnh huó'ng dn nàm 2030; Nghj 
quyt s 1 9-NQ/TEJ, ngày 22/01/2021 cüa Thành üy v "Phát trin thucng rnai 
- djch vi thành phô theo huâng chuyên nghip, hin dai,  thác day kinh té do 
thj tang truàng nhanh, bn vftng, giai doan 2021 - 2025"; Nghj quyt s 20-
NQ/TU, ngày 22/01/2021 cUa Thãnh üy v phát trin cong nghip thành pM 
Yen Bái theo hucng bn vfrng, than thin vOi môi tnr&ng, giai doan 2021-2025, 
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djnh huâng dn näm 2030; Chixang trinh hành dng s 12-CTr/TflJ, ngày 
01/3/2021 cüa Thành üy v dy mnh üng diing khoa hçc cong ngh và di 
m9i, sang tao,  thu dng tham giacuc each mng cong nghip 1.n thir tix, thüc 
day chuyen doi so, kinh te so va xa hçi so; Ke hoach hanh dung so 105-KHITU, 
ngày 3 1/12/2021 cüa Thành üy thirc hin Nghj quy& s 51-NQ/TU, ngày 
19/7/202 1 v chuyn di s tinh Yen Bái giai doan  2021 - 2025, djnh hix6ng 
ctn näm 2030... 

- Tip tic trin khai thirc hin Nghj quyt s 24-NQ/TW, ngày 03/6/20 13 
cüa Ban Chap hành Trung hang Dãng khóa XI v chU dng t'rng phó vâi bin 
dOi khI h.u, tang ctthng quãn l tài nguyen và bão v môi tru?ing; Chirang trInh 

A fl A A hanh dung so 60-CTr/TU ngay 30/8/20 13 cua Tmh uy ye thrc hiçn Ngh! quyet 
so 24-NQ/TW; Nghj quyêt so 20-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Thành üy ye 
phát trin cong nghip thành ph Yôn Bái theo hi.róng bn v&ng, than thin vOi 
môi tn.r&ng, giai doan  2021-2025, djnh huâng den näm 2030; Nghj quyêt so 
22-NQ/TU, ngày 22/01/202 1 cUa Thành üy ye bào v môi trixông, nâng cao 
näng lirc chü dng i.'mg phó vth biên dôi khI h.u, phiic vi tang trithng xanh, 

A • A r. . A ben vung thanh pho Yen Bai, gial doan  2021 - 2025; Chixcng trrnh hanh dçng 
s 19-CTr/TU ngày 19/6/2021 cüa Thành üy Yen Bái v thirc hin Nghj quyt 
so 29-NQ/TU, ngày 24/02/202 1 cUa Ban Chap hành Dãng b tinh khóa XIX 
v phát trin cong nghip tinh Yen Bái theo huóng bn vfrng, hiu qua và than 
thin vâi môi truäng, giai do?n  2021 - 2025; Chhang trInh hãnh dng s 29-
CTr/TU, ngày 3 1/12/2021 thirc hinNghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 
cUa Ban Thung vii Tinh üy v tang c1.rng sij lãnh dao  cüa Bang trong cong 
tác quãn 1 tài nguyen dat dai, nrnc, khoáng san trén dja bàn tinh Yen Bái giai 
doin 2021-2025... Tang cithng nm b.t tInh hmnh din bin tu tithng chInh trj 
cÜa can b, clang viên và Nhân dan, nhât là hin t'irqng li ding cac van dé ye 
0 nhiém môi tri.r&ng, biên dOi khI h.0 tie xuyên tac  các chü trucing chInh sách 
cüa Bang và Nhà nilâc. 

1.4. D6i vfri linh vrc giathnh va báo vtréem 

Tiep tic tuyen truyen vice thc hiçn Chi th so 06-CT/TW, Ke hoach so 
44-KHJTU ngày 30/9/2021 cüa Ban Thu?ng viii Tinh üy v thirc hin Chi thj 
s 06-CT/TW; Chi thjs 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 cüa B ChInh trj khóa 
XI ye tang cuong sr lanh dao  cua Bang doi vrn cong tac eham soc, giao dic 
và bâo v tré em trong tInh hInh mâi. Tp trung tham muu giãi quyt nhCtng 
van dê birc xüc ye tré em hin nay nhu bao  l%rc, nguc dâi; xâm hai  tInh diic, 
bóc lt src lao dng; bO hoc; vi pham pháp 1u.t, tao hon... Chi dao, tao diu 
kin cho vic giáo dic k5 näng sang cho tré em, ph& hçp giCra gia dinh, nha 
trtthng, xâ hOi  trong giáo diic phãm chat, dao  dirc cho tré. 
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1.5. D6i vó'i linh virc th duc tht thao 
Tip tic thrc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 cüa Bô 

ChInh trj khóa XT ye "Tang cung s1r lãnh dao  cUa Dáng, tao  buóc phát triên 
manh me v th dic, th thao dn nãm 2020". Nãng cao ch.t hxqng phong trào 
"Toãn dan rèn 1uyn than the theo guongBác H vi dai";  v.n dng và thu hñt 
dong dão Nhân dan tham gia t.p 1uyn the diic the thao, tao  diêu kin thun igi 

P • V , P A A A A de phat trien da dng cac hinh thuc to chuc tap  luyçn the dic the thao ci Ca sci. 
Gn vic chi dao  phát trin phong trào th dc th thao vói phong trào "Toãn 

IS A A A P A dan doan ket xay dirng nong thon mm, do thl van mrnh 

1.6. Dôi vol linh vrc xây dtizg d3i ngñ fri thá'c 
- Tip tc thirc hin có hiu qua K& 1u.n s 52-KL/TW ngày 30/5/2019 

cUa Ban BI thu Trung uong Dáng khóa XII ye tiêp tic thrc hin Nghj quyêt so 

27-NQ/TW v "Phát trin di ngO trI thi'rc trong th?ñ ki d.y mnh cong nghip 
hóa, hin dai  hóa d.t nuóc"; Kt 1un s 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 cüa Ban 
BI thu khóa XII ye tiêp tçic thirc hin Chi thj so 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 
cüa B ChInh trj khóa X v "Tip tiic di mâi, nâng cao ch.t h.rcing, hiu qua 
hoat dng cüa Lien hip các Hi Khoa hc và K thu.t Vit Nam trong thi 
kS' d.y m?nh  cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nirâc"; Chuang trInh hành dng 
s 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 thirc hin các Nghj quyt Hi nghj l.n thu bay 
Ban Ch.p hành Trung uang Dãng khóa X; Chuang trInh hành dng s 19-
CTr/TU cüa Ban Thtr&ng vii Tinh üy v "Tip tic di m&i, nâng cao cht 
luçing, hiu qua hoat  dng cUa Lien hip các Hi Khoa hçc và K thu.t Vit 
Nam trong th&i d.y manh  cong nghip hóa, hin di hóa d.t ni.rOc"; Nghj 
quyt s' 16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cUa Ban Chip hành Dãng bO thành ph 
Yen Bái khóa XX ye nâng cao chat luçmg di ngü can b, cong chüe, viên chrc 
h thng chInh trj thành phd, giai don 2021 - 2025.... 

- Chc trpng cong tác djnh huOng tu tuOng, chInh trj, giáo dic dao  due, li 
sng cho di ngü trI thüc, nh.t là truâc nhUng lun diu xuyên tac,  kIch dng, 
nhung thông tin xâu, dc trên các phuang tin truyên thông. 

2. Hró'ng dan, don dôc, kiêm tra, giám sat vic thijc hin các nghj 
quyt, chi thi, kt 1un cüa Bang 

- Ban Tuyên giáo Thânh üy và các phrnmg, xa, các don vj trong khôi khoa 
giáo tIch circ, ehü dng tham mini v&i cp üy, t chirc clang thng cu6ng lânh 
do, chi dao,  quán frit, tuyén truyn, trin khai thc hin các nghj quyt, chi 
thj, kt lun và các van bàn cüa Dáng v linh vrc khoa giáo nàm 2023; ehü 
dtng tham mini cp üy xây dirng chuong trInh hành dng, k hoch th%rc hin 
cac nçi dung ye giao die va dao tao;  khoa hpc va cong nghç; y te, dan so, the 
diic th thao, gia dInh, tré em dã di.rçc nêu trong Van kin Dai  hi XIII cUa 
Bang, Nghj quyêt Dai  hi Bang b tinh ian thu XIX và Nghj quyêt Dai hOi 
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Dang bo thanh pho lan thx XX; theo doi, kiem tra, giam sat, don doc theo 
nhirn vii cUa ti'mg nghj quyt, chi thj, kt 1un cüa Trung uong, cüa Tinh üy, 
Thành üy; chuong trInh hãnh dng, k hoach cüa Thành Uy thuOc 11th vrc cong 
tác Khoa giáo. 

- Chü tr9ng cong tác kirn tra, giám sat, kháo sat vic cii th hóa các chU 
truong, nghj quyêt cüa Bang, vn bàn chi dao  cüa cap trên ye cong tác khoa 
giáo tai  cp üy, chInh quyn các xã, phi.thng và các dcin vj thirc thi. Ban Tuyên 
giáo co si 1ra chçn cac nhim v trçng tam cUa chuong trInh hành dng, k 
hoach thirc hin các ni dung v cong tác Khoa giáo dã dixqc cp Uy ban hành 
dê hithng dan, don dOe, kiêrn tra, dánh giá kêt qua thirc hin eác chi tiêu, nhim 
vii thuc 11th vrc khoa giáo duqc xác djnh trong Nghj quyt Dai  hi cüacp 
mrnh va cac ngh quyet chuyen de, ehuong trrnh hanh dung, ke hoach,  de an 
cüa c.p üy v các thim vi khoa giáo cüa Dàng, dam bão chü ding, thit thrc, 
kjpthivahiuquã.

• • A 3. Cong tac tong ket, si ket cac ngh quyet, chi th!, ket Iuin cua Bang 

Ban Tuyên giáo Thãnh üy tham mmi chi dao  so, tOng két các nghj quyêt, 
chi thj, kt 1u.n cüa Trung hang, chixcmg trInh hành dng, k hoach  thc hin 
cüa Tinh Uy, Thànhüy và c.p uy v cOng tác khoagiáo; xây dimgk hoach  và 
barn sat cac quandiern, miic tieu, giai phap daneu trong cac chu truong cua 
Trung uang và cap üy dê tiên hành so, tOng kêt. Nêu b.t nhüng kêt qua dat 
dirçc, nhUng han  chê, yêu kern va bin pháp khac ph%ie, tir do dê xuât giài pháp 
trong thôi gian tâi, cii th: 

- Tng kt 25 näm thirc hin Chi thj s 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 cüa 
B ChInh trj khóa VIII v "Tang cuOng cOng tác chInh trj tu tuOng; cUng c t 
chüc dáng, doãn the quân chüng va cOng tác phát triên dáng viên trong các 
tru&ng h9c". 

- Tng kt 15 näm thirc hin Chi thj s 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 cüa 
Ban BI thu khóa X v "Phát trin nn Dông y Vit Nam và Hi BOng y Vit 
Nam trong tInh hInh mâi". 

- Tngkt 10 nàm thirc hin Nghj quyt s 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 

cUa Ban Chap hành Trung uang Bang khóa XI ye "Chü dng Crng phó vói biên 
di khI h.u, thng cirOng quân l tài nguyen và bão v môi tnthng". 

- Tng kt 10 näm thc hin Nghj quyt st 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 
cüa Hi nghj Ian thu tarn, Ban Chap hành Trung uang khóa XI ye "DOi mói 

• • A • P • P P A A n A P A can ban, toan diçn giao diic va dao tao,  dap ixng yeu cau cong nghiçp hoa, hien 
dai hóa trong diu kiin kinh t thj tru&ng dnh huong xa hi chü nghia và hi 
nhp quc t". 
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4. Thiyc hin Chirong trInh phi hçrp theo Quyt djnh s 238-QDITW 
cüa Ban BI thw khóa XII 

A 

 - Ban Tuyen giao Thành üy, Ban Tuyên giáo Dáng üy ca s tip tiic quán 
triçt va trien khai thrc hiçn co hiçu qua Quyet d!nh  238-QD/TW ngay 
30/9/2020 cUa Ban BI thu v ban hânh Quy ch phi hçip giüa Ban Tuyên giáo 
các cap vói ca quan nhà nithc cüng cp trong vic thirc thi pháp 1u.t, trin khai 
k hoach phát trin kinh t - xâ hi, giâi quyt cac v.n d ni cOrn,  nhân dan 
quan tam; Quy djnh 06-QDi/TU ngày 21/5/2021 v phéii hqp cong tác gifla 
Ban Tuyên giáo Tinh üy vói Ban can si dãng Uy ban nhán dn tinh v cong 
tác khoa giáo; Chi.rang trInh phi hçp s 21/CTr-UIBND-BTG ngày 11/6/2021 
v phi hcxp cong tác gitta Uy ban nhân dan tinh và Ban Tuyên giáo Tinh üy 
giai don 2021 - 2025; Chucing trInh phi hçp s 01-Ctr/BTG-HDND-UBND-
TAND-VKSND, ngày 14/7/202 1 giUa Ban Tuyên giáo Thãnh üy Yen Bái vài 

• r A A A A F A A A F HDND, UBND, Toa an than dan, Viçn kiem sat nhan dan thanh pho Yen Bai, 
giai doan 202 1-2025. 

- Tp trung trin khai th%rc hin hiu qua chuang trInh, k hoach  phi hçrp 
vo'i các ngành thuOc 1Tnh vrc giáo diic va dào tao;  khoa hpc Va cOng ngh; y 
te, dan so, the dic the thao, gia drnh, tre em. Thuang xuyen dnh hirong cong 
tác thông tin, tuyên tmyn v nOi  dung và kt qua thrc hin dithng 1i, chü 
trucmg cüa Dáng, chInh sách, pháp luat cüa Nhà nuâc ye giáo dic và dào tao; 
khoa h9c Va cOng ngh; y t, dan s& th diic th thao, gia dInh, tré em... 

- Phi hap nm tInh hInh tu ti.róng, du 1un, tam trang  cüa các t.ng lop 

NIian dan; phát hin kjp thñ các v.n d bIrc xüc; du tranh, phãn bác các quan 
dim sai trái,th djch, thông tin giâ, sai sir th.t v chü chuong cüa Dâng và 
chInh sách, pháp luat..cuaNhà  nuóc v giáo diic và dào tao;  khoa h9c Va cOng 
ngh; y t, dan s, th dic th thao, gia dInh và bãov trê em: 

5. Tp huan, tça dam, hçi thao, hçn ngh nang cao nang hrc cho can 
b lam cong tác tuyên giáo trong linh virc Khoa giáo 

- Tp hun cho can bO lam cong tác Tuyên giáo trong linh virc Khoa giáo 
theo k hoach  cüa Trung ucmg, tinh, thành ph. 

- Tça dam, hOi  thão  mOt so van dê Nhân dan quan tarn trong linh vijc giáo 
diic và dào tao;  khoa hpc, cOng ngh va di mâi sang tao;  cong tác trI thc và 
các llnh virc xã hOi  do Trung i.rong, tinh to chic. 

p 9 . F A Cac cap uy va don v trong khoi khoa giao quan tam boi duo'ng can bç 
phii trách khoa giáo theo ngành, 11th c dam bâo thit thijc, hiu qua và dáp 
irng yêu câu, nhim vi trong tInh hInh mâi; chü dng xây drng chuong trinh, 

A A 9 P A P F A A F ke hoach,  quan tam cu can bQ tham gia cac lop tap  huan ye cong tac tham rnru 
di rnâi giáo diic, dao tao;  khoa hçc và cOng ngh; các vn d xa hOi khi Trung 
uang, tinh to chüc. 
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6. Giao ban cong tác khoa giáo 

Ban Tuyên giáo Thành üy và Ban Tuyên giáo xã, phu&ng và các phông, 
ban lien quan linh vrc Khoa giáo duy trI to chüc HOi  nghj giao ban djnh kSr  ye 

, , , A • . A cong tac khoa giao. N9i dung va hrnh thuc to chuc giao ban phu hcip voi dieu 
kin tüng dja phuong. 

III. TO CH1JC THU'C fflN 

1. Cácchi, clang bO trirc thuc, cac co quan, don vj trong khi khoa giáo 
xay drng ke hoach cong tac khoa giao nam 2023 phu hqp vol nhiçm vii va dieu 
kin thirc tin cUa dja phuong, don vj. 

2. Ban Tuyên giáo Thành üy chü dng tham muu thirc hin các nhim vi 
theo k hoch, diu chinh cho phü hçp khi có thim vi phát sinh; theo dOi, 
don dc vic trin khai thrc hin và tng hqp báo cáo dam báo ch.t 1uçing, 
düngtiênd. 

Trong qua trInh triên khai thirc hin có van dê gI vi.r&ig mac, CC co quan, 
don vj và dja phuong phân ánh trirc tip v Thành iy (qua Ban Tuyên giáo 
Thành üy) d kjp th?ii diu chinh cho phü hçTp vói diu kin thirc tién./. 

Noinhãn:  
- Ban Tuyên giáo Tinhüy (d b/c), 
- Thuông trirc Thãnhüy, 
- Các phông, don vj trong khôi khoa giáo, 
- Các chi, clang b trrc thuc, 
- Liru BTG, VT/TU. 

T/M BAN THUNG VV 
PHO BO THU TREIONG TRI)t 
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PHU LVC 
yh, chi thj và kt lun cüa Trung tro'ng; 
hirong trInh, k hoch cüa Tinh üy, Thành ily 
g linh v1c cong tác khoa giáo 

'clan s f

(

cz -HD/TU, ngày/O1/2 023 cüa Thành iy) 

I. LINH VIYC GIAO DUC VA DAO TLO DAY NGHE 
1. Các van ban cüa Trung tro'ng 
- Chi thj so 11-CT/TW ngày 13/4/2007 cüa B ChInh trj khóa X ye "Tang 

cuàng sr lãnh dao  cUa Dãng di vâi Cong tác khuyn h9c, khuyn tài, xây drng 
xAhih9ctp". 

Chi thj s 10-CT/TW ngày 05/12/2011 cUa Ban BI thu khóa XI v "Ph 
c.p giáo dic mâm non cho tré 5 tuôi, cUng cô két qua phô cp giáo diic tiêu 
h9c va trung h9c ca sO, tang cu?ing phân luông hpc sinh sau trung hçc Co sâ 
và xóa mii cht cho ngisôi lan". 

- Chi thj si 19-CT/TW ngày 05/11/2012 cüa B ChInh trj khóa XI v 
"Tang cuäng sir lãnh do eüa Dáng di v&i cong tác dy ngh cho lao dng 
nông thôn". 

- Nghj quyt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cUa Ban Chp hành Trung 
ucrng Dàng khóa Xl v "Di mâi can bàn, toàn din giáo dijc và dào tao,  dáp 
üng yeu cau cong nghip hóa, hin dai  hóa trong diêu kin kinh tê thj trixông 
djnh huâng xA hi chU nghia và hOi  nhp quc ta". 

- Chi thj s 37-CT/TW ngày 06/6/2014 cüa Ban Bf ths khóa XI v "Tang 
• 1 p P A F • A F cuong sir lanh dao  cua Dang doi vcn cong tac dao t?o  nhan 1irc Co tay nghe cao 

- Kt lun s 49-KL/TW ngày 10/5/2019 cUa Ban BI thu Trung uang 
Dãng khóa XII v tip tiic thirc hin Chi thj s 1 1-CT/TW cüa B Chinh trj 
khóa X v "Tang cuàng sir länh dao  cüa Dãng di vài cong tác khuyn hçc, 
khuyên tài, xây dirng xã hi h9c t.p". 

- Kt lun s 51-KL/TW ngày 30/5/2019 cüa Ban BI thu Trung uong Dàng 
khóa XII v tip t%lc thirc hin Nghj quyt Trung uong 8 khóa XI v "Di rnâi 
can ban, toan diçn giao d%lc va dao tao  dap ung yeu cau cong nghiçp hoa, hiçn 
dai hóa trong diu kin kinh t thj trithng djnh huóTig xã hi chü nghia và hi 
th.p quc ta". 

F - - Chi tht so 05-CT/TW, ngay 23/6/202 1 cua Ban Bi thu ye Tang ding 
sr länh dao  cüa Dãng di vâi cong tác giám nghèo bn vctng dn nãm 2030". 

2. Van ban cüa Tinh üy 
- Chucmg trInh hành dng s 27-CTr/TU ngày 09/4/20 12 cüa Ban Thu&ng 

vii Tinh üy v th%rc hin Chi thj s 10-CT/TW ngày 05/12/20 11 cüa B ChInh 
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trj khóa XI ye "Phô cp giáo diic mâm non cho tré 5 tuôi, cüng cô kêt qua phô 
A • A S S -  A A c.p giao dic tieu hpc va trung hçc co so, tang clxong -phan luong hçc sinh sau 

trung hçc co sâ và xóa mu chi cho ngui lan". 

- Chucmg trInh hành dng s 70-CTr/TUngày 20/01/2014 cUa Ban Chip 
hãnh Dãng bO tinh v thrc hin Nghj quyt s .29-NQ/TW .ngày 04/11/20 13 
cüa Ban Chp hành Trung uong Dãng v "Di mài can bàn, toãn din giáo diic 
va dao tao,  dap i.mg yeu cau cong nghiçp hoa, hiçn di hoa trong dieu kiçn krnh 
t thj tni&ng djnh huóng xä hi chü nghTa và hOi  nhp quc t". 

- Ket luan  so 316-KL/TU ngay 3/12/2018 cua Ban Thixo'ng vii Tinh uy ye 
"Tiêp tic nâng cao chat hrcrng, hiu qua cong tác khuyên hçc, khuyên tài, xây 
d%rng xã hi hçc tip". 

- Nghj quyt s 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 v "Phát trin ngun nhân 
1rc tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025". 

- Nghj quyt s 22-NQ/TIJ ngày 20/01/2021 v "Met s nhiêm vii, giài 
A S S phap nang cao chat h.rcing giao diic va dao tao 

- Nghj quyt so 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 ye "Tiêp tic lAnh dao  hiu 
qua cong tác giàm nghèo bn ving giai doan  2021 - 2026, djnh huàng dn 
näm 2030". 

3. Van ban cüa Thành üy 
- Chi.rong trInh hành dng so 17-CTr/TU ngày 17/6/2021 cUa Thành üy 

Yen Bái v thirc hiên Nghj quy& s 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 cüa Ban 
Thuong vi Tinh uy ye mt so nhiçm vii, giai phap nang cao chat 1ung giao 
due và dào tao. 

S S A A 5 5 - Chucing trinh hanh d9ng so 15-CTr/TU ngay 16/6/2021 cua Thanh uy 
Yen Bái v th?c hin Nghj quyt s 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 v "Phát 
triên nguôn nhân 1c tinh Yen Bái giai doan  2021 - 2025". 

II. LINH VEYC KHOA HQC vA CONG NGH 
1. Van bàn cüa Trung tro'ng 
- Chi thj s 50-CTiTW ngày 04/3/2005, Ban BI thu khóa IX v "D.y mnh phát 

triên và Crng ding cong ngh sinh h9c phiic vii sir nghip CNH, HDH dt nuâc". 

- Nghj quyt s 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 cüa Ban Chp hành Trung 
uong Dãng khóa XI v "Phát trin khoa hçc và cong ngh phiic vii sir nghip 
cong nghip hóa, hin dai  hóa trong diu kin kinh t thj truang djnh hu&ng xä 

A - S A A hçn chu nghia va hçn nhap quoc te 
- Nghj quyt s 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 cüa BO ChInh trj khóa XI v 

"D.y rnanh i'rng diing, phát trin cong ngh thông tin dáp üng yêu c.0 phát 
triên ben vihig và hOi  nhp quôc tê". 
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- Kt 1un s 50-KL/TW ngày 30/5/20 19 cüa Ban BI thu Trung hang Dãng 
khóa XII ye tiêp tçc thrc hin Ngh quyêt hi nghj Trung hong 6 khóa XI v "Phát 

• A A A A A A P A P tnen khoa hQc va cong nghç phiic vi si,r nghiçp cong nghiçp boa, hiçn dai  hoa trong 
• A A A - P A I - I A A A dieu kiçn kmh te thi trirang dinh  huccng xa h9i chu nghia va h9l nhp quoc te . 

- Nghj quyét so 52-NQ/TW ngày 27/9/20 19 cüa B Chinh trj ye "Met so 

chü truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mang  cong nghip 1.n 
thu tu". 

2. Van bàn cüa Tinh üy 
- Chuxmg trInh hành dng so 76-CTr/TU ngày 31/3/2014 cüa Ban Thu&ng 

vçi Tinh üy thirc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 cUa Ban Chip 
I , P P A I A A hanh Trung uang Dang khoa XI ye Phat trien khoa h9c va cong nghe phic vi 

sr nghip cong nghip hóa, hin dai  hóatrong diêu kin kinh tê thj trixäng djnh 
huing xã hi chU nghia và hi nhp quôc té". 

Nghj quyt s 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 v "Chuyn di s tinh Yen 
Bái giai doan 2021 - 2025, djnh huâng dn näm 2030". 

3. Van bàn cüa Thành üy 
- Nghj quyt s 19-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cUa Thành üy v "Phát trin 

thuong m.i - djch vii thành ph theo huàng chuyên nghip, hin dai,  thc dy 
• A A A kinh te do thl tang trucYng nhanh, ben vung, giai doan  2021 - 2025 

S A I A - Ngh quyet so 20-NQ/TU, ngay 22/01/2021 cua Ban chap hanh Dang b9 
S ( . P P A A A I A A P thanh pho Yen Bai khoa XX ye phat trien cong nghiep thanh pho Yen Bai theo 

huâng bn vüng, than thin vOi môi trithng, giai doan 2021-2025, djnh huâng 
dn näm 2030; 

- Chuo'ng trInh hành dtng si 12-CTr/TIJ, ngày 01/3/2021 cüa Thành üy v 
dy m?nh  üng diving khoa h9c cong ngh và cti mOi, sang tao,  chU dng tharn 
gia cuc cách mng cong nghip lan thu 4, thüc day chuyên dôi sO, kinh tê so 

vàxähôi so; 

- K hoach  hành dng s 105-KITJTU, ngày 3 1/12/2021 cüa Thành üy thrc 
hin Nghj quyt s 51 -NQ/TU, ngày 19/7/2021 v chuyn di s tinh Yen Bái 
giai don 2021 - 2025, djnh huâng dn näm 2030... 

III. LINIH VIJ'C Y TE, CRAM SOC sU'c KHOE NHAN DAN 
1. VAn bàn cüa Trung Irong 
- Ch thj so 24-CT/TW ngày 04/7/2008 cüa Ban BI this khóa IV ye "Phát 

trin nn DOng y Vit Nam và HOi  Dông y Vit Nam trong tInh hInh mOi". 

- Thông báo Kt 1u.n s 154-TB/TW ngày 20/2/2014 cUa Ban BI this v 
"Nàm näm thirc hin Chi thj s 24-CT/TW ngày 04/7/2008 cüa Ban BI thu 
Trung uang khóa X ye phát triên nén Dông y Vit Nam và Hi Bong y Vit 
Nam trong tinh hInh mói". 
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- Nghl quyet so 20-NQ/TWngay 25/10/20 17 cua Ban Chap hanh Trung 
uang Dáng khóa XII ye "Tang cu&ng cong tác bão v, chãm soc và nâng cao 
sirc khOe nhân dan trong tInh hInh mói". 

- Nghj quyt s 21 -NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hãnh Trung 
ucing Dâng khóa XII ye "Cong tác dan so trong tInh hInh m&i". 

- Chi thj s 07-CT/TW ngày 06/7/202 1 cUa Ban BI thu v "Tang cuông 
lãnh dao  phông chng HI V/AIDS, tin tOi chm dCrt djch bnh AIDS tai  Vit 
Nam vào näm 2030". 

Chi thj s 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 cüa Ban BI thu khóa XLII v 
" , , . P. A • A Tang cuang sr lanh ctao cua Dang doi vrn van de an toan thirc pham trong tinh 
hinh mâi". 

2. Van ban cüa Tinh üy 
- Chuang trInh hành dng s 61 -CTr/TIJ cüa Tinh üy v thrc hin Chi thj 

24-CT/TW ngày 04/7/2008 cüa Ban BI thu Trung ucmg Dãng (khoa X) ye "Phát 
trin nn Dông y Vit Nam va HOi Bong y Vit Nam trong tInh Mnh mâi". 

-K hoach  hành dngs 73-KHITU ngày 02/01/2018 cüa Tinh üy Yen 
Bai ye thirc hiçn Ngh quyet so 20-NQ/TW, ngay 25/10/20 17 cua Ban Chap 

• A 9 A P 9 A P 9 A hanh Trung ucing khoa XII ye Tang cucing cong tac bao vç, cham Soc va nang 
cao süc khOe nhân dan trong tInh hInh mâi". 

- K hoach  hành dng s 74KHITU ngày 02/01/2018 cüa Tinh Uy Yen 
Bái v thrc hin Nghj quyt s 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban Chp 
hãnh Trung uang khóa XII v cong tác dan s trong tInh hInh mâi. 

- K ho.ch s 45-KHITU ngày 30/9/202 1 thirc hin Chi thj s 07-CT/TW 
cüa Ban BI thu v "Tng cu&ng lânh dao  cong tác phOng, chng HIV/AIDS, 
tin t&i chm dirt dich bênh AIDS tai Vit Nam trtthc nàm 2030". 

- Nghj quyt s 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 v "Nâng cao chat luqng 
bão v và chãm soc sirc khOe nhân dan giai doan  2021 - 2025, djnh hi.ràng 
dn nãm 2030". 

3. Van ban cüa Thành üy 
- K hoch s 104-KHITU, ngày 31/12/2021 cUa Thânh üy thijc hin Nghj 

quyêt 62-NQITU, ngày 26/10/2021 v nâng cao ch.t lucing bão v và chãm soc 
P 7 A A . P - sue khoe Nhan dan giai doan  2021 - 2025, dnh huang den nam 2030. 

IV. LINH V1J'C MOI TRIRING 
1. Van ban cüa Trung trong 
- Nghj quyt 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 cUa Ban Ch.p hành Trung hang 

khóa XI v chU dng 1mg phó vói bin di khI hu, thng cu&ng quãn 1 tài 
nguyen và bâo v môi tru&ng. 
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- Kt 1un s 02-KL/TW, ngày 26/4/2016 cüa Ban BI this v tng kt 10 nàm 
thirc hin Nghj quy& s 41-NQ/TW cüa B Chmnh frj (khóa IX) v "Báo v môi 
tnrông trong thai k' d.y m?nh  cong nghip hóa, hin dai  hóa d.t nisóc". 

- Chi thj s 42-CT/TW ngày 24/3/2020 cUa Ban BI this v "Tang ci.rông 
sir lãnh dao  cüa Dãng dôi vâi cong tác phông ngüa, 1rng phó, khac phic h.0 
qua thiên tai". 

- Nghj quyt s 1 0-NQ/TW, ngày 10/02/2022 cüa B ChInh trj v "Djnh 
hisong chin hsqc dja ch.t, khoáng san và cong nghip khai khoáng dn nam 
2030, trn nhIn dEn näm 2045". 

2. Van ban cüa Tinh üy 

- Chucmg trInh hành dng s 60-CTr/TU ngày 30/8/20 13 cüa Tinh üy v 
thirc hin Nghj quyêt 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 cüa Ban chap hành Trung 
iwng khóa XI ye "Chü dng irng phó vói biên dôi khI hu, tang cisng quán 1 
tai nguyen và báo v môi tri.ràng". 

- K hoch hành dng s 193-KITITIJ ngày 27/4/2020 Ban Thu&ng vi 
Tinh üy thirc hin Chi thj s 42-CT/TW ngày 24/3/2020 cüa Ban BI this v 
"Tang ci.ring sir lãnh dao  cUa Dâng dOi vó'i cong tác phông ngi'ra, lrng phó, 
kh.c phiic h.0 quãthiên tai". 

- Ngh quyet so 50-NQ/TU ngay 19/7/2021 cua Ban Thi.rcmg viii Trnh uy ye 
"Tang cuông näng lirc lãnh dao  cüa Dãng trong cong tác quán 1 tài nguyen dt 
dai, rnthc, khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái giai do?n 2021 - 2025". 

3. Van ban cüa Thành üy 
' , , .. - Ngh quyet so 20-NQ/TU, ngay 22/01/2021 cua Thanh uy ye phat trien 

cong nghip thành phô Yen Bái theo hirâng ben vftng, than thin vâi môi 
tri.r1ng, giai doan  202 1-2025, djnh huâng dEn nãm 2030; 

- Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 22/01/2021cüaThành üy vbão v môi 
tn.rong, nang cao nang 1irc chu d9ngung pho vcn bien doi khi hau,  phiic v1i 

tang truong xanh, ben vung thanh pho Yen Bai, giai do?n  2021 - 2025. 

- Chucmg trInh hành dng si 19 - CTr/TU ngày 19/6/2021 cUa Thành üy 
Yen Bái v thrc hin Nghj quyt s 29-NQ/TU, ngày 24/02/2021 cña Ban 
Chp hành Dâng b tinh khóa XIX v phát trin cong nghip tinh Yen Bái theo 
hisOng bn v&ng, hiu qua và than thin vOi mOi trithng, giai do.n 2021 —2025; 

- Chuang trInh hành dng s 29-CTr/TU, ngày 31/12/2021 thirc hin Nghj 
quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/202 1 cüa Ban Thithng vi Tinh üy v tang 
ci.thng sir lãnh do cña Dâng trong cong tác quân 1 tài nguyen dt dai, nuóc, 
khoáng san trên dja bàn tinh Yen Bái giai don 202 1-2025. 
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V. LINH \T1)C THE DVC  THE THAO, GIA D!NH vA TRE EM 
1. Van bàn cüa Trung tro'ng 

- Nghj quyt s 08-NQ/TWngay 01/12/2011 cUa BO ChInh trj v "Tang 
cithng sij lãnh do cUa Dáng, tao  bu6c phát trin m?nh  me v th diic, th thao 
dn nãm 2020". 

- Chi thj 20-CT/TW ngày 05/11/20 12 cüa BO ChInh trj v "Tang cithng 
fl• P A P P F G A sr lanh do cua Dang doi vcn cong tac cham soc, giao dic va bao vç tre em 

trong tInh hInh mâi". 

- Clii thj s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu v "Tang ci.r&ng sir 
länh dao  cüa Dãng di v&i cong tác xây drng gia dInh trong tinh hInh mth". 

2. Van bàn cüa Tinh üy 

- Chuang trInh hành dng s 24-CTr/TU ngày 20/02/20 12 v thrc hin 
Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 cUa Bô ChInh trj v "Tang cirông 
sr lãnh dao  cüa Dãng, tao  buâc phát trin manh me v th diic, th thao dn 
nàm 2020". 

- Chuong trInh hành dng s 46-CTr/TU ngày 27/3/2013 cüa Tinh üy Yen 
Bái v thirc hin Chi thj s 20-CT/TW ngãy 5/11/2012 cüa BO ChInh trj v 

- - , , S p. A P •.' P • P 5 

Tang cuong sir lanh dao  cua Dang doi vrn cong tac cham soc, giao diic va bao 
v tré em trong tInh hInh mâi". 

- K hoach  s 44-KHITU ngày 30/9/202 1 cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy 
v vic thirc hin Chi thj s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 cüa Ban BI thu v 
"Tang cuông sir lãnh dao  cüa Dáng dôi vâi cOng tác xây dirng gia dInh trong 
tInh hInh mâi". 

3. Van bàn cüa Thành üy 

- Nghj quyt s 21-NQ/TU, ngày 22/01/202 1 cUa Thành üy v xây drng, 
phát trin van hóa, con ngui thành ph Yen Bái "Van minh, than thin, doàn 
kt, sang tao,  hi nhp", giai doan  202 1-2025 

VI. LINH C BAO IlLEM xA HQI, BAO mEM Y TE 
1. Van bàn cüa Trung tro'ng 

- Chi thj s 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 cUa Ban BI thu khóa X v "D.y 
manh cong tác Bào him y t trong tInh hInh mó'i". 

Nghj quyt 21-NQ/TW, ngay 22/11/2012 cua BO ChInh trj v"Täng 
cucing sr lanh dao  cua Dang doi voi cong tac bao hiem xa hçi, bao hiem y te 
giai domn 2012 - 2020". 

- Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 cüa Ban Chap hãnh Trung 
i.rong Dáng khóa XII v "Cài cách chInh sách báo him xã hi". 
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2. Van ban cüa Tinh üy 
- Chi.rcing trInh s 47-CT/TU, ngày 27/3/2013 v vic thrc hin Nghj 

quyt s 21 -NQ/TW cUa Bô ChInh trj v "Thng cu&ng s lãnh dao  cüa Dãng 
d& vâi cong tác BHXH, BHYT giai doan  2012- 2020". 

- K hoach  hành dng s 97-KH/TU ngày 30/7/2018 cüa Tinh Uy thirc 
hiçn Ngh quyet so 28-NQ/TW ngay 23/5/2018 cua Ban Chap hanh Trung 
uong Dãng khóa XII ye "Câi cách chInh sách bâo hiêm xã hi". 

VII. LINII VC CONG TAC TRI TITUC 
i. Van ban cüa Trung tro'ng 
- Nghj quyt s6 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 cüa Ban Chip hãnh Trung 

7 A A A P P A A uong Dang khoa X ye Xay dijng dcl ngu tn thirc trong thai ky day m?nh  cong 
nghip hóa, hin dai  hóa dat nuóc". 

-Chi thj s 42-CT/TW ngày 16/4/2010 cUa B Chinh trj khóaX v"Tip 
tic doi mcii, nang cao chat 1ung, hiçu qua hoat dpng cua Lien hiep cac Hi 
Khoa h9c vàK5rthut Vit Narn trong thii kS'  dy manh  CNH, HDH". 

- Ket 1un so 52-KL/TW ngay 30/5/2019 cua Ban Bi thu Trung uong Dang 
khóa XII v tip tiic thirc hin Nghj quyt s 27 - NQ/TW v "Phát trin di 
ngü trI thirc trong thii kS'  dy minh cong nghip hóa, hin dai  hóa d.t nucc". 

- Kêt 1un so 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 cüa Ban BI thu khóa XII ye 

tiêp tiic thirc hin Chi thj so 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 cüa BO ChInh frj khóa 
X v "Tip tVc  di mâi, nâng cao chat lucmg, hiu qua hoat dng cüa Lien hip 
các Ht5i Khoa hc và K5' thuat Vit Nam trong thii kS'  d.y  manh  CNH, HDH 
dat nuâc". 

2. Van bàn cüa Tinh üy 

- Chuang trInh hành dng s 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 thrc hin các 
Nghj quyt Hi nghj 1.n thir bay Ban Chap hãnh Trung ucing Dâng khóa X. 

- Chucmg trInh hành dng s 19-CTr/TU ngày 02/12/20 11 cUa Ban 
Thuing vii Tinh üy v thrc hin Chi thj si 42-CT/TWcüa Bo ChInh trj "Va 
tiep tiic doi mcii, nang cao chat luqng, hiçu qua hoat dng cua Lien hiçp cac 
Hi Khoa hçc va K5r thu.t Vit Nam trong thii k5' dy manh  cong nghip hóa, 
hin dai  hóa d.t nuâc". 

3. Van bàn cüa Thành üy 
- Nghj quyt s 16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 cüa Ban ch.p hãnh Dãng 

b thành phô Yen Bái khóa XX ye nâng cao chat lucing dQi ngü can b, cong 
chirc, viên chirc h thông chInh trj thành phô, giai do.n 2021 - 2025.... 
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