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          Vĩnh Phúc, ngày       tháng 10 năm 2019 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ; Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Chỉ thị,  

nhằm tạo điều kiện thuận lợi để vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát huy tiềm 

năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, 

chủ động thực hiện tốt Kế hoạch số 1966/KH-UBND ngày 27/3/2017 của 

UBND Tỉnh về kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ điều phối phát triển Vùng KTTĐPB giai 

đoaṇ 2017-2020, trong đó tập trung  thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố:  

- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn nhiệm vụ cơ cấu lại nền 

kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực 

theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tập trung 

phát triển các ngành có lợi thế so sánh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo ra giá 

trị gia tăng cao; trong đó chú trọng phát triển các ngành: công nghiệp chế biến 

chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghệ thông tin; du lịch, 

dịch vụ; Tuyên truyền, vận động người sử dụng đất thực hiện tập trung đất nông 

nghiệp để tổ chức sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng đất; 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển hạ 

tầng kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, bảo vệ 

môi trường… Tăng cường thu hút kêu gọi đầu tư theo các hình thức đối tác công 

tư. Thực hiện hiệu quả chính sách đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu 

đô thị để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết 

vùng, phát triển kinh tế xã hội; 

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nâng cao chỉ số PCI và chỉ số PAPI 

của tỉnh. 
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- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa, 

xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. 

Đảm bảo mọi người dân tiếp cận bình đẳng đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, 

được tạo điều kiện phát triển toàn diện; 

- Triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các Chương trình, dự án giảm 

nghèo; tạo cơ hội cho hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về đất đai, tín 

dụng, dạy nghề; Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, 

tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. Giảm thiểu khoảng cách chênh lệch giàu 

nghèo; 

- Thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7209/UBND-NN4 

ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện lời kêu gọi chung tay hành 

động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Gương 

mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào nói không với rác thải nhựa. 

- Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các nhiệm vụ 

phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg 

ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; các quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25/6/2015, số 2059/QĐ-TTg ngày 

24/11/2015 và số 2360/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

thành lập Ban chỉ đạo, Tổ điều phối và Quy chế phối hợp vùng KTTĐ Bắc Bộ; 

đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 

tháng 12/2019. 

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành 

thực hiện tốt hoạt động điều phối liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng; 

Kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; 

- Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư  

theo hướng cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế; hướng vào các đối 

tác có tiềm năng, nhất là các nước phát triển. Đồng thời tiếp tục mở rộng mô 

hình đầu tư cho các đối tác đã đầu tư nhiều vào tỉnh với yêu cầu chất lượng cao, 

công nghệ tiên tiến. 

- Khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

cụm liên kết, chuỗi giá trị; Chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện Đề án, 

chương trình hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; 

- Xây dựng Danh mục các dự án cụ thể để thu hút vốn đầu tư từ các doanh 

nghiệp có năng lực, kinh nghiệm về tài chính và chuyên môn tham gia theo hình 

thức đối tác công tư (PPP). 

- Xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích một số doanh nghiệp tầm cỡ 

phát triển trở thành doanh nghiệp đầu tàu, có quy mô khu vực và quốc tế để tạo 
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hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp khác trong tỉnh phát triển; 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 - Rà soát định hướng, kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển sản xuất nông lâm thủy sản theo 

hướng thâm canh cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công 

nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tập trung vào các cây trồng vật 

nuôi có thế mạnh gắn với công nghiệp chế biến. 

 - Tăng cường hướng dẫn, giới thiệu để đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa 

người sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp phân phối, chế biến. 

 4. Sở Công Thương:  

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thành phố xây dựng Chương trình Xúc tiến Thương  mại hàng năm; Đẩy mạnh 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin, thương 

mại điện tử; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm chủ 

lực của địa phương; 

 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Chủ trì xây dựng Chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phát triển du 

lịch bền vững, hiệu quả, đặc biệt du lịch sinh thái, văn hóa nhằm khai thác tiềm 

năng du lịch của tỉnh một cách hiệu quả, bền vững để du lịch thực sự trở thành 

nganh kinh tế mũi nhọn. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0, đáp 

ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; 

- Tăng cường công tác dạy nghề, phát triển kỹ năng cho người lao động, 

phát triển thị trường lao động; Hoàn thiện các chính sách lao động việc làm và 

an sinh xã hội; Chăm lo cải thiện phúc lợi cho người lao động. 

7. Sở Xây dựng:  

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển 

nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân tạo các khu công nghiệp, 

nhà ở cho người có thu nhập thấp; Phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc 

kiểm tra, rà soát việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để 

phát triển nhà ở xã hội tại một số địa bàn của tỉnh. 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch. 

8. Sở Tài Nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm 

soát và khắc phục ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các 
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đô thị, các khu công nghiệp, các lưu vực sông. Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, nhất là các khu vực gây bức xúc cho người dân; Tham mưu cho UBND 

tỉnh chủ động ứng phó tốt hơn biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.  

Thủ trưởng các sở , ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện , thành phố 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để giải quyết khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

      (Đ-         b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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