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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 2020 

THÔNG BÁO 

Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020 

 

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 24/02/2020 UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2019; 

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: 

1. Về báo cáo kết quả thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2020 (Định kỳ tháng 01/2020) 

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

tư trình tại phiên họp; đánh giá chung kết quả thực hiện, các cấp, ngành, địa 

phương của tỉnh đã nhanh chóng, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch xác định 

rõ các dự án trọng điểm của tỉnh để các cấp các ngành tập trung ưu tiên nguồn lực 

(nhân lực, nguồn vốn) thực hiện dự án; quyết liệt trong chỉ đạo các cấp, các ngành 

kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác BT-GPMB, giải quyết 

dứt điểm một số vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công; nguồn vốn đầu tư 

công được bố trí đảm bảo cho các dự án thực hiện, không có tình trạng thi công 

vượt kế hoạch gây nợ đọng trong XDCB; Nhiều dự án, công trình đã được hoàn 

thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả; 

Nhiệm vụ tiếp theo UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nêu trong báo cáo; yêu cầu các Sở, ngành và UBND cấp huyện phải xác định là 

năm cuối thực hiện kế hoạch do vậy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đầu tư công; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh; tập chung cho công tác GPMB các dự án: Dự án nhà ở công nhân Fuchuan; 

dự án nhà ở Minh Đức; nhà ở công nhân của Công đoàn... Tập chung giải quyết 

tốt vấn đề lao động cho các KCN; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; các dự 

án mới, các dự án chuyển tiếp phải chỉ đạo ngay, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện Đa 

khoa, Cầu đầm vạc, các tuyến đường giao thông vành đai 2,3, đường song song 

đường sắt, các trục đường trung tâm các huyện...; 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo và đề xuất chỉ đạo tháng 

tiếp theo. Giao Sở Xây dựng tập chung điều chỉnh quy hoạch; các huyện tập chung 

ngay công tác GPMB cho các dự án. 
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2. Về Đề án Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh 

Vĩnh Phúc 

UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo tóm tắt của đơn vị 

tư vấn (Học viện chính sách và phát triển) trình tại phiên họp. Tuy nhiên, cần 

nghiên cứu bổ sung những vấn đề phát triển kinh tế xã hội phù hợp hơn đối với 

Vĩnh Phúc, đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến và gửi lại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chậm nhấy là ngày 28/02/2020; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn 

vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp và các cơ quan 

đơn vị để hoàn thiện Đề án; trong đó cần lưu ý có nhận định đánh giá nét nổi bật 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh, văn hóa xã hội nên viết rút gọn; về mục tiêu và giải 

pháp rõ hơn có đột phá phát triển từng lĩnh vực…; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hoàn thiện đề có báo cáo tóm tắt và Đề án 

chi tiết báo cáo lại Lãnh đạo UBND tỉnh nghe cho ý kiến trước khi báo cáo Ban 

thường vụ trong tháng 03/2020. 

3. Về Báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ, giao đất trái thẩm quyền, thu 

tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất, xử lý vi phạm đất đai 

UBND tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường 

trình phiên họp; nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo: 

-Về đất dịch vụ: UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết 

xong trong qúy I năm 2020. Đồng thời tập trung giải quyết các tồn tại, vi phạm đất 

đai trên địa bàn; có văn bản giao chỉ tiêu giải quyết cụ thể đến từng xã, phường, 

thị trấn. 

 -Về giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường 

sớm trình UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 

của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó giao chỉ tiêu giải quyết cụ thể 

cho từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

4. Về báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  

UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Y tế trình tại phiên 

họp. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch bệnh như sau: 

-Các cấp, các ngành cán bộ và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, xem nhẹ mà phải tiếp tục quan tâm, 

chủ động với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, cụ thể trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh;  

-Giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19) dự 

thảo hoàn thiện báo cáo, xây dựng kịch bản ứng phó với những diễn mới theo chỉ 
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đạo của TW, đề xuất các giải pháp thực hiện, đầu tư cơ sở vật chất, kiến nghị cụ 

thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo phòng chống 

dịch trên địa bàn tỉnh; 

-Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng kịch bản điều chỉnh về 

phát mục tiêu và giải pháp để ứng phó với tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 

đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, đề xuất Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến và tập chung chỉ đạo, thục hiện. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2020, 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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