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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2019 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 

ban hành tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016; 

Ngày 19/11/2019 UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2019; 

trên cơ sở báo cáo trình tại phiên họp và thảo luận của các Thành viên UBND 

tỉnh, của các đại biểu tham dự hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và thông 

báo kết quả phiên họp, như sau: 

I. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI PHIÊN HỌP: 

1. Về báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

 UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trình tại phiên họp; Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2019, như sau: 

Năm 2019 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thực 

hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. 

Kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển tốt, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu 

tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những thuận lợi, năm 2019 tỉnh 

Vĩnh Phúc cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức: sự bùng nổ chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung với những diễn biến khó lường; giá dầu thô thế giới 

và một số hàng hóa cơ bản tăng; sản lượng ô tô sản xuất trong nước giảm do thực 

hiện chính sách giảm thuế khi hội nhập; dịch tả lợn Châu Phi lan rộng ảnh hưởng 

lớn đến ngành chăn nuôi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều 

khó khăn; quản lý đô thị nhiều mặt còn hạn chế, bất cập; tình trạng ô nhiễm môi 

trường ở một số nơi có xu hướng tăng; một số vướng mắc tháo gỡ còn chậm như 

vướng mắc về giải quyết đất dịch vụ, xử lý các vi phạm về đất đai, giao đất trái 

thẩm quyền… 

Quán triệt quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành năm 2019 của 

UBND tỉnh thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm 

chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, UBND tỉnh đã sớm ban hành kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ 

và quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong điều hành, Ủy ban nhân dân 

tỉnh luôn kiên định các mục tiêu đề ra; chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng theo 

từng quý; đánh giá toàn diện chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng kế hoạch để 
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nâng cao các chỉ số thành phần của tỉnh đạt thấp; đồng thời phân tích, đánh giá, dự 

báo những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, lĩnh vực để có 

những chỉ đạo phù hợp, kịp thời; tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; 

rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp; tổ chức nhiều diễn đàn, chương trình xúc tiến đầu tư 

hiệu quả, trong đó chú trọng đến hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; khuyến khích 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nhận diện, tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh và nhiều mô hình 

mới, cách làm hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh, lãnh 

đạo các ngành đã hết sức quan tâm, trực tiếp đến các địa phương, cơ sở để kiểm 

tra thực tế, thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, 

doanh nghiệp để có những chỉ đạo kịp thời giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, bức 

xúc trên các lĩnh vực thúc đẩy sản xuất kinh doanh , đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư lớn , trọng điểm... Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 

2019 tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực tỉnh; 

Kết quả nổi bật năm 2019 tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 

8,66% (kế hoạch tăng 8-8,5%), trong đó ngành công nghiệp – xây dựng tiếp tục là 

động lực, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng của tỉnh với mức tăng 12,99%, 

đóng góp 6,65 điểm % vào tăng trưởng chung của tỉnh; ngành nông, lâm, thủy sản 

gặp nhiều khó khăn do giá sản phẩm chăn nuôi không ổn định và đặc biệt bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên diện rộng, vì vậy tăng trưởng âm (-2,87%) so với 

năm 2018 và làm giảm 0,17 điểm % tăng trưởng chung của tỉnh; các lĩnh vực dịch 

vụ tăng 7,11% đóng góp 1,4 điểm % tăng trưởng chung của tỉnh và thuế thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp tăng 3,33% đóng góp 0,77 điểm % tăng trưởng chung của tỉnh;  

Quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh ước đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, 

tăng 10,6% và tương đương tăng 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2018, đưa giá trị 

GRDP bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu 

đồng/người/năm so với năm 2018; 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông 

nghiệp từ 8,28% năm 2018 còn 7,28% năm 2019 và tăng khu vực công nghiệp–

xây dựng từ 62,15%  lên 63,25%. Khu vực dịch vụ giảm từ  29,57% còn 29,47% 

do tăng trưởng thấp hơn khu vực công nghiệp - xây dựng; 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức 

phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời 

sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được bảo đảm. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng 

cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 và giai đoạn 2016-2020. 

Tuy nhiên, mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng nền kinh tế của 

tỉnh vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức 

đã nêu trong báo cáo; bổ sung thêm về tồn tại, hạn chế là: Sản xuất nông nghiệp 

đạt thấp tăng trưởng âm, tình trạng dân bỏ đất sản xuất vụ mùa và vụ đông còn 

nhiều. Công tác GPMB còn khó khăn, tiến độ triển khai các dự án còn chậm, phải 
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điều chỉnh, giải ngân các không đạt chỉ tiêu kế hoạch, môi trường nông còn nhiều 

ô nhiễm nước tải, rác thải sinh hoạt, việc xây ựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 

tập chung chưa thực hiện được, CCHC chưa đạt như mong muốn, còn nhiều nút 

thắt….; 

Về nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh thống nhất mục tiêu tổng quát: Khai 

thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; Tạo môi trường 

thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển kinh tế đi đôi 

với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo 

điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây 

dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố 

quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

UBND tỉnh thống nhất các chỉ tiêu cơ bản năm 2020, như sau:  

-Các chỉ tiêu về kinh tế:Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP-giá SS 2010 

tăng 8-8,5%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 32-35% GRDP theo 

giá hiện hành. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 32.360 tỷ đồng, trong đó 

thu nội địa đạt 28.320 tỷ đồng. Phấn đấu thu hút đạt 550 triệu USD vốn FDI và 

5.500 tỷ đồng vốn DDI. 

- Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều) còn dưới 1,0%. Giải quyết việc làm mới cho 22 nghìn lao động. Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo phấn đấu đạt 76%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: cân 

nặng theo tuổi < 9%. Số bác sỹ/vạn dân: 12 bác sỹ/vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia 

bảo hiểm y tế: 93%; lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 71%; đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 2,21% và đối tượng tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp: 72%. 

-Các chỉ tiêu về môi trường:  Tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%. Tỷ lệ dân số đô 

thị được sử dụng nước sạch đạt 86%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 100%. Thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 95% chất thải 

rắn sinh hoạt khu vực đô thị; 75% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn.  

UBND tỉnh thống nhất định hướng nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong dự 

thảo báo cáo, bổ sung thêm nội dung phát động phong trào thi đua sôi nổi chào 

mừng các ngày lễ lớn, đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 5 

năm giai đoạn 2016-2020; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất chủ đề 

chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội năm 2020, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham 

gia, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi 

Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối 

năm 2019. 

2. Về các báo cáo: (1) Báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2021-2025. (2) Báo 

cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019. 
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UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình 

phiên họp; về nhiệm vụ năm 2020 yêu cầu thực hiện bảo đảm đúng luật, nêu cao 

trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc nếu dự án không thực hiện được 

thì thu hồi chuyển nguồn, đồng thời tăng cường thanh tra, giải quyết vướng mắc, 

xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý đầu tư; 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh 

sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo 

quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2018. 

3. Về các báo cáo: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài 

chính - Ngân sách năm 2019 và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 

năm 2020. (2) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. (3) Báo cáo về 

kế hoạch Tài chính - Ngân sách 3 năm 2020-2022. (4) Báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2020.  

UBND tỉnh thống nhất nội dung các báo cáo của Sở Tài chính trình phiên 

họp; Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tài chính – ngân sách 

năm 2019, UBND tỉnh tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập 

trung tháo gỡ các khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh phát triển. Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, tăng cường nuôi 

dưỡng các nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, cơ cấu lại 

ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, đã chỉ 

đạo ngành Thuế làm tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh 

hưởng tới nguồn thu; rà soát các khoản thu, các nguồn thu tiềm năng; tăng cường 

các biện pháp quản lý, khai thác, chống thất thu để bù đắp các khoản hụt thu do 

tác động của những nguyên nhân khách quan; tăng cường công tác quản lý hoàn 

thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính 

sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước;  

Kết quả tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ước đạt 32,35 nghìn tỷ đồng, 

tăng 16% dư ̣toán, trong đó thu nội địa ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng tăng 18% dự 

toán. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng tăng 

8,1% so với dự toán; 

Về chi ngân sách, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm soát chặt chẽ 

các khoản chi, đảm bảo theo dự toán, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, triệt để 

tiết kiệm chi thường xuyên; không chi những nhiệm vụ chi không cần thiết. Ước 

tổng chi ngân sách năm 2019 của tỉnh đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3% dự toán, 

trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển ước đạt 42,4% tổng chi ngân sách của tỉnh. 

Về nhiệm vụ năm 2020: UBND tỉnh thống nhất nhiệm vụ, giải pháp chung 

là: Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Chính phủ về tài khóa chặt chẽ, 

kỷ luật, kỷ cương. Theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi 

dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống 

thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. 

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng dần tỷ trọng thu nội địa, giảm dần tỷ trọng 

chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư, bảo đảm chi trả nợ, chi cho con người, 
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an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; kiểm soát bội chi, nợ công theo 

mục tiêu đề ra. Quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo 

dự toán được giao; 

Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn 

thiện dự thảo các báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy 

chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

4. Về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2020 – 2025. 

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phiên họp; Đồng ý bổ sung sản phẩm Hoa vào 

ngành sản xuất chủ lực được hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại nội dung cho phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của tỉnh;  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh 

sửa hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định; dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để 

trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

5. Về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức của 

tỉnh năm 2019 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh giao biên chế công chức, số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. 

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo báo cáo và dự thảo Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết của Sở Nội vụ trình phiên họp; Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2020, như sau: 

-Giao Sở Nội vụ: Tiếp tục làm việc với Bộ Nội vụ để tăng biên chế công 

chức, viên chức cho tỉnh Vĩnh Phúc. Rà soát lại đơn vị thực hiện tự chủ nếu đủ 

điều kiện đề xuất UBND tỉnh báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về 

việc giao biên chế không nằm trong tổng biên chế mà Bộ Nội vụ thẩm định (Sự 

nghiệp ngành y tế). Phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, cụ thể Ban bồi 

thường giải phóng mặt bằng và PTQĐ tỉnh xem xét điều chuyển số người của Ban 

về các huyện, thành phố (Lưu ý: đối các trường hợp viên chức đang theo dõi làm 

công tác GPMB của các dự án ODA thuộc huyện nào phải tiếp tục thực hiện đến 

khi hoàn thành mới được chuyển công tác theo nguyên vọng), trừ trường hợp đặc 

biệt do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều động. Tiếp tục làm việc với từng Sở, 

ngành để rà soát tính toán mặt bằng biên chế mới (tính đến mức biên chế tối đa, biên 

chế tối thiểu). Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện 

thành phố đề xuất xem xét tuyển dụng đối với người hợp đồng trước ngày 

31/12/2015 trở  về trước theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ về nguyên tắc phải bảo đảm 

điều kiện, tiêu chuẩn. Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh đề xuất giao tổng 

biên chế chung (có thể phê duyệt theo khối hoặc phê duyệt chung tổng công chức; 

Viên chức) phân cấp, giao quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ 

biên chế các sở, ngành và UBND cấp huyện bảo đảm chủ động công tác quản lý 
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biên chế của tỉnh. Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để 

giao biên chế nằm ngoài tổng biên chế giao của Bộ Nội vụ giao cho các đơn vị tự 

chủ kinh phí chi thường xuyên.    

 -Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện cần chú ý trong quản 

lý và sử dụng biên chế hiện nay bao gồm cả về số lượng và chất lượng. Bảo đảm 

mục tiêu đến năm 2021 phải giảm tối thiểu 10% biên chế, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phải tính kỹ để đạt 10% theo quy định, khuyến khích các đơn vị giảm đạt 

10% trước lộ trình; phải tính đến từng con người cụ thể, việc rà soát điều chỉnh để 

bảo đảm vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 -UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục thi tuyển công chức, viên chức; Sở 

Nội vụ có văn bản hướng dẫn các Sở ngành và UBND các huyện thành phố đăng 

ký nhu cầu thi tuyển công chức, viên chức. 

 -Giao Sở Tài chính xem xét bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị do 

yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều động, bổ sung thêm người 

nhưng chưa bổ sung biên chế; Nghiên cứu, tính toán đề xuất về mức kinh phí chi 

thường xuyên cho các Sở ngành UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị bảo đảm 

đáp ứng thực hiện nhiệm vụ. 

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn 

thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND 

tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

6. Về các báo cáo: (1) Báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc 

chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. (2) Báo cáo dự thảo Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các 

công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (3) Báo cáo dự thảo Nghị 

quyết HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. (4) Báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại 

về giao đất ở trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo của Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình phiên họp; Yêu cầu các UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà 

soát bổ sung các dự án cần thu hồi đất bảo đảm kế hoạch năm 2020;  

Về bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống 

nhất để lại chưa thực hiện việc tăng giá đất nông nghiệp;  

Về giải quyết tồn tại đất đai yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổng hợp, 

phân loại từng trường hợp cụ thể về vướng mắc gửi Sở Tìa nguyên và Môi trường 

để nghiên cứu xác định, hướng dẫn cách thức giải quyết cho từng trường hợp và 

cho các nhóm đối tượng, loại bỏ các trường hợp không đủ điều kiện; 

-Về đất dịch vụ đến nay cơ bản đã xong các huyện còn lại thì khẩn trương 

thực hiện kết thúc năm 2019 hoàn thành; 
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Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham 

gia, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định; dự thảo Tờ 

trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý 

kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

7. Về báo cáo dự thảo Tở trình, Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ 

sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030. 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Xây dựng trình phiên họp; 

Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện 

hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào 

kỳ họp cuối năm 2019. 

8. Về báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 64/2012/NQ-

HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể dục thể thao, chế độ 

đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Vĩnh phúc.  

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du 

lịch trình phiên họp; Giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của 

các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy 

định; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế 

làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

9. Về báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐNĐ tỉnh về “Hỗ trợ đổi mới công 

nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2020 - 2025”.  

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ 

trình phiên họp; Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các đại biểu 

tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định; dự thảo 

Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho 

ý kiến để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019. 

10. Về báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, 

chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ 

trình phiên họp; Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các đại biểu 

tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc. 

11. Về báo cáo dự thảo Đề án mở rộng tiêu chí tiếp nhận người khuyết tật 

tâm thần nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Trung tâm Nuôi dưỡng và 

PHCN người tâm thần tỉnh. 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội trình phiên họp; Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý 

kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa hoàn thiện; dự thảo Tờ trình của Ban cán 
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sự Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để triển khai, 

thực hiện theo quy định. 

12. Về báo cáo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Công thương trình phiên 

họp; Giao Sở Công thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia, chỉnh sửa 

hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành theo quy định. 

13. Về báo cáo dự thảo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020. 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh trình 

phiên họp; Yêu cầu các Thành viên UBND tỉnh và các Sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục rà soát bổ sung, gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp; 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, dự thảo Tờ trình của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh về các nội dung báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc 

cho ý kiến để triển khai, thực hiện theo quy định. 

II. CÁC NỘI DUNG GỬI VĂN BẢN XIN Ý KIẾN 

UBND tỉnh thống nhất gửi tài liệu đến các thành viên UBND tỉnh và các đại 

biểu dự phiên họp cho ý kiến, chậm nhất là 16h00 ngày 20/11/2019 gửi lại các Sở, 

ngành và cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị xây dựng báo cáo và dự thảo nghị 

quyết HĐND tỉnh để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các Tờ trình của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND 

tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019, các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

ban hành theo quy định. Cụ thể về các nội dung sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm 

của tỉnh và các dự án đầu tư theo hình thức PPP.  

2. Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện năm 2019, dự kiến kế hoạch tài 

chính năm 2020 của một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương 

quản lý.  

3. Sở Tài chính báo cáo sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019.  

4. Sở Tài chính báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

5. Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2018 và nhiệm vụ  năm 2019. 

6. Thanh tra tỉnh báo cáo việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 

năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

7. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

8. Sở Tư pháp báo cáo về thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019 
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9. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chương trình công tác khuyến nông 

của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. 

10. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh năm 2019,  phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

III. KẾT LUẬN CHUNG: 

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 15/10/2019 và Thông báo số 

28/TB-HĐND ngày 08/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, để chuẩn bị phục vụ 

kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh vào cuối năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành 

được giao chuẩn bị có trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu xây dựng 

Nghị quyết theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi đến Thường trực 

HĐND tỉnh để phục vụ tiếp xúc cử tri và trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phê 

duyệt Tờ trình gửi Tỉnh ủy theo quy chế làm việc; thời gian hoàn thành chậm nhất 

là ngày 21/11/2019;  

Giao Sở Tư pháp thẩm định các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết kỳ họp cuối năm 2018 bảo đảm đúng quy định của pháp luật; 

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan đơn vị ngành dọc TW chủ động phối 

hợp với UBND tỉnh theo quy chế để chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh; 

Về chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp các Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các 

Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nắm vững tình hình để trả 

lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2019, UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- VP Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các TV UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự phiên họp; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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