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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 06 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 18/06/2020 UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 06/2020;
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. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm
vụ 6 tháng cuối 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 tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, như sau:
Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành
động số 362/CTr-UBND ngày 17/01/2020 để triển khai, thực hiê ̣n Nghị quyết số
01/NQ-CP của Chin
́ h phủ về nhiê ̣m vu ̣, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến kinh tế của toàn cầu
trong khi nền kinh tế của tỉnh đã và đang hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, tính tự chủ
và khả năng chống chịu còn hạn chế; không chỉ gây thiệt hại về kinh tế do các
hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển
thương mại, dịch bệnh còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân; mặt
khác, tình hình thời tiết mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây thiệt
hại ở nhiều địa phương trong tỉnh;
UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện
“mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển
các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Triển khai các cơ chế,
chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, đẩy
mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức nhiều
hội nghị, nhiều buổi làm việc với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh
nhân nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh với tinh thần chính quyền
đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm
vụ sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để duy trì sản xuất kinh
doanh. Nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp nguồn
lực tài chính, thời gian, công sức, kinh nghiệm và những sáng kiến thiết thực thể
hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng...;
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 ước đạt 35,44 nghìn tỷ
đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong 3 ngành sản xuất thì chỉ duy
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nhất ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng +1,02% so với cùng kỳ năm 2019,
còn lại ngành Công nghiệp – Xây dựng giảm -5,24% (riêng công nghiệp giảm tới 6,59%), các ngành Dịch vụ ước giảm -4,04%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng +
2,73% so cùng kỳ năm 2019;
UBND tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt
trận tổ quốc, HĐND trong việc kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; định kỳ hàng tháng các phiên họp của UBND tỉnh đều có
sự tham gia của các cơ quan Đảng, MTTQ và HĐND tỉnh; do vậy tình hình kinh
tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 tuy có suy giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng
các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hoạt động
văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo;
Bên cạnh những kết quả đạt được, do tình hình dich
̣ bê ̣nh Covid19 đã làm tình
hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh gă ̣p nhiề u khó khăn, đó là: Tăng
trưởng kinh tế giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách đạt thấp , chỉ
đa ̣t 40% dự toán năm và bằng 84% so với cùng kỳ năm 2019. Thu hút đầu tư FDI
và DDI đạt thấp so với cùng kỳ (vốn FDI chỉ bằng 32,1% so cùng kỳ, vốn DDI chỉ
bằng 51,5% so cùng kỳ năm 2019). Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công
chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều công trình còn vướng mắc. Hoạt
động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải xin giãn tiến
độ triển khai dự án, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, một số
phải tạm ngừng hoạt động hoặc thậm chí tiến hành giải thể DN. Công tác khôi
phục sản xuất và tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi gặp nhiều khó khăn; chăn
nuôi lợn nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ lớn (trên 80% tổng số hộ) nên việc áp
dụng an toàn sinh học và thực hiện liên kết sản xuất trong chăn nuôi của các hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ là rất khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững, tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen”, cờ bạc
tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường;
Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong bố i cảnh tiǹ h hiǹ h
dịch bệnh Covid -19 đang diễn biế n hế t sức phức ta ̣p trên thế giới thì việc triển
khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020 là rất
khó khăn; để phục hồi và phát triển nền kinh tế, cần tiế p tu ̣c ưu tiên cao nhất cho
phòng, chố ng dịch bê ̣nh Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân nhằ m đa ̣t đươ ̣c
các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 ở mức cao nhất, trong đó cầ n triển khai quyết
liệt hơn, mạnh mẽ hơn các nhiệm vụ, giải pháp tro ̣ng tâm, như sau:
(1) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các
cơ quan , đơn vị tuyên truyền , phổ biến và thực hiện nghiêm Kết luận số
77KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của
đại dịch Covid -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước . Nghị quyết số
01/NQ-CP của Chin
́ h phủ , Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính
phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ ; Thông báo
kết luận số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 09/3/2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiê ̣m vu ̣ , giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chương trình
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hành động số 362/CTr-UBND ngày 17/01/2020 về tiếp tục chủ động, quyết liệt
trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2020;
(2) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm
thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ
4; đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm trước quy
định cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp (từ việc thành lập doanh nghiệp đến các điều kiện kinh doanh , thông quan,
nộp thuế ). Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành
chính để tạo môi trường đầu tư thuậ n lơ ̣i nhấ t cho sản xuấ t kinh doanh , đẩ y ma ̣nh
thu hút vố n FDI và đầ u tư xã hô ̣i;
(3) Các cấp , các ngành , các chủ đầu tư tích cực tháo gỡ khó khăn
, đẩ y
nhanh tiế n đô ̣ thực hiê ̣n các dự án đầ u tư công , nhấ t là đố i với công tr ình, dự án
trọng điểm. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công , sớm hoàn
thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, nhấ t là các công trình, dự án lớn, công
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh ; tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm
2020;
(4) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tập trung chỉ đạo sản xuất và thu
hoạch cây trồng vụ Mùa 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông đúng
khung thời vụ, khuyến khích nông dân gieo trồng tối đa diện tích. Tiếp tục chuyển
đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng nhất là những vùng trồng lúa sang trồng các
loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn; mở rộng các mô hình sản xuất rau quả an
toàn theo VietGAP và liên kết theo chuỗi giá trị. Chủ động công tác phòng, chống
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chú trọng công tác chống hạn, chống úng và
chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Phòng, chống bệnh
dịch tả lợn Châu Phi để tái đàn, tăng đàn lợn đạt hiệu quả. Chỉ đạo phát triển đàn
gia súc, gia cầm một cách hợp lý, sản xuất chăn nuôi theo hướng ưu tiên phát triển
chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung, công nghiệp;
(5). Sản xuất công nghiệp: Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát quỹ đất trong Khu công nghiệp, đề
xuất thu hồi đối với các trường hợp sử dụng không hiệu quả để phục vụ kêu gọi
đầu tư. Chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ đố i với các dự án đã đầ u tư
hiê ̣u quả trên điạ bàn tin
̉ h . Tiếp tục thu hút các dự án vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực
công nghiệp hỗ trợ cơ khí, điện tử, công nghệ cao. Thu hút đầu tư theo quy hoạch,
gắn với phát triển bền vững, tập trung vào các KCN đang hoạt động, tăng tỷ lệ lấp
đầy KCN, ưu tiên phát triển các KCN thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên (KCN Bá
Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II, Thăng Long VP). Thực hiê ̣n nghiêm túc , chă ̣t
chẽ việc th ẩm tra trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nâng cao
chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng thu hút các ngành và sản phẩm
công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng lao động chất
lượng cao, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 4.0: công nghiê ̣p ICT , kỹ
thuâ ̣t số , công nghê ̣ nano; các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh: cơ khí, sản
xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới. Kiên quyết từ chối tiếp nhận, cấp phép cho
những dự án công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và thâm dụng
lao động;
(6) Các lĩnh vực dịch vụ: Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước,
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thực hiện hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường, đặc biệt là các thị
trường thành viên của các Hiệp định thương mại tự do như: CPTPP, EVFTA…
Quản lý chặt chẽ việc bình ổn giá, triển khai công tác chống hàng gian, hàng giả,
hàng kém chất lượng, nhất là các sản phẩm vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác
phòng chống dịch bệnh. Điều chỉnh kế hoạch xúc tiến du lịch cho phù hợp tình hình
thực tiễn của tỉnh. Có phương án tổ chức một số sự kiện, hoạt động du lịch quan
trọng để tạo hình ảnh, quảng bá, giới thiệu du lịch của tỉnh. Tăng cường quảng bá
thông tin về Vĩnh Phúc là điểm đến an toàn, thân thiện, ứng xử văn minh đối với du
khách;
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu,
hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ
tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
2. Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải
ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2020
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu
tư trình tại phiên họp, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm
vụ giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công đã được chỉ đạo tại Chỉ thị số 06 ngày
05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, như sau:
(1) Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án
khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí
vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020 (theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ);
(2) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công
năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang);
(3) Trước ngày 20 tháng 6 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh việc giao chi tiết kế hoạch Đầu tư vốn ngân
sách Nhà nước năm 2020 cho các dự án để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định
và kỳ họp giữa năm 2020;
(4) Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây
dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động
theo đúng quy định về phòng, chống dịch;
(5) Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và UBND cấp huyện xây dựng kế
hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải
phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án;
(6) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng
dự án; các chủ đầu tư có văn bản cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án gửi về
UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp theo dõi. Trường hợp
giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, sẽ điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ
giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và xem
xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo quy định;
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(7) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, Ban quản
lý dự án phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự
án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho
từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo
tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên
quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua
hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên
quan năm 2020;
(8) Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành việc thu hồi vốn ứng
trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch
trong năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài sang
năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng chậm nhất
trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án
trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định;
(9) Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch
đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều
chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020
của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu
cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng;
(10) Các cấp các ngành thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai
thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh
đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó
khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy
thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối
trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực
trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất
hợp pháp...;
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu,
hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ
tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
3. Về các dự thảo: (i) Nghị quyết HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư công. (ii) Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh kế
hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
năm 2020. (iii) Nghị quyết HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo các Nghị quyết HĐND tỉnh do Sở
Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý
kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi
HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm
việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy
định.
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4. Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Tài chính trình tại
phiên họp, đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, như sau:
Về Thu ngân sách nhà nước: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao dự toán
thu – chi cho các đơn vị; chỉ đạo ngành Thuế tổ chức đôn đốc quyết toán các
khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu
nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí...; thường xuyên tuyên
truyền cho các tổ chức, cá nhân về nghĩa vụ nộp thuế; triển khai biện pháp tháo gỡ
kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để công tác thu có hiệu quả... Trước
diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế nghiên cứu gia
hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch nhằm tháo gỡ khó
khăn, góp phần giúp người nộp thuế ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và chỉ
đạo ngành Tài chính xây dựng các kịch bản, có những giải pháp cụ thể để đảm bảo
cân đối thu chi ngân sách. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước
thu 13.727 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 84% so với cùng kỳ; trong đó thu nội
địa ước thu 11.940 tỷ đồng, đạt 41 % dự toán và bằng 84% so với cùng kỳ năm
2019;
Về Chi ngân sách nhà nước: UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính các
cấp thực hiện cân đối ngân sách nhà nước theo mục tiêu HĐND tỉnh đề ra; hướng
dẫn nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các đơn vị dự toán;
kịp thời cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; chuyển
nguồn kinh phí tiếp tục thực hiện từ năm 2019 sang năm 2020; tăng cường, kiểm
soát chi chặt chẽ theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời khấu
trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho
các doanh nghiệp; công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2020. Trình HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết hỗ
trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế, người thường trú, tạm trú tại địa phương có
dịch bị kiểm soát ra vào; người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các
đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết
về dự toán ngân sách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong trường
hợp dịch lan rộng. Chi ngân sách tin̉ h để lắ p đă ̣t trang thiế t bi ̣bệnh viện dã chiến
tỉnh Vĩnh Phúc... Kết quả tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 6.990 tỷ
đồng, đạt 37% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019;
UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện
văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử
tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND
tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
5. Về các báo cáo: (i) Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp
tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. (ii) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (iii) Tình hình phân bổ kế hoạch
vốn năm 2019 cho các công trình, dự án từ các nguồn Tăng thu, Thưởng vượt
thu, Tiết kiệm chi, Cải cách tiền lương, Dự phòng, kết dư ngân sách... (các
nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT ngoài nguồn ĐTC trung hạn TW giao)
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UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Tài chính trình tại
phiên họp; giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản
trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng
thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ
họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
6. Về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
của HĐND tỉnh
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh của Sở Tài
chính trình tại phiên họp; giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn
thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp
xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
7. Về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTG ngày 18/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch của Sở Sở Khoa học và
Công nghệ trình tại phiên họp; giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của
các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành để
thực hiện.
8. Về các dự thảo: (i) Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản
phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20212025. (ii) Nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án
cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
(iii) Nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20212025
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tại phiên họp; giao Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng thời
báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp
thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy định.
9. Về các dự thảo: (i) Nghị quyết của HĐND tỉnh về cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (ii) Nghị quyết của HĐND tỉnh
về chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh của Sở Tài
nguyên và Môi Trường trình tại phiên họp; giao Tài nguyên và Môi Trường tiếp
thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê
duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy
chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020)
theo quy định.
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10. Về báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và giải quyết
đất dịch vụ cho nhân dân
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi
Trường trình tại phiên họp; đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 kết
quả giải quyết đất dịch vụ, xử lý các tồn tại về đất đai của các huyện, thành phố rất
chậm, không đạt yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai vẫn diễn ra chưa được ngăn chặn, xử lý
kịp thời; UBND tỉnh vẫn nhận được phản ánh của người dân liên quan đến tình
trạng lấn, chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khai thác đất trái phép… diễn
ra trên địa bàn huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên, TP Vĩnh Yên;
Vi phạm đất đai vẫn diễn ra trên diện tích đất thu hồi tư Công ty Vineco
Tam Đảo đã bàn giao cho các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên, vi phạm đất
đai tại thị trấn Hương Canh;
Tại huyện Yên Lạc ngày 10/6/2020, UBND tỉnh có văn bản số
4375/UBND-NN5 chỉ đạo UBND huyện Yên Lạc xử lý các vi phạm đất đai khu
vực thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng (dọc hai bên đường Vành đai 3).
Tại thành phố Vĩnh Yên ngày 10/6/2020, UBND tỉnh có văn bản số
4376/UBND-NN5 chỉ đạo UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo xử lý các vi phạm
đất đai trên địa bàn đặc biệt khu vực phường Liên Bảo đoạn tuyến đường song
đường sắt tuyến phía bắc từ Ngân hàng Nông nghiệp đến giao với đường Nguyễn
Tất Thành.
- Về đất dịch vụ: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ
giải quyết đất dịch đặc biệt là các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam
Dương, Lập Thạch, Bình Xuyên. Các huyện đã hoàn thành và cơ bản về đất dịch
vụ khẩn trương giải quyết xong 100% diện tích đất phải trả và sớm hoàn thành hạ
tầng khu đất dịch vụ theo dự án và quy hoạch được phê duyệt.
- Về xử lý các tồn tại, vi phạm đất đai:
+Sở Tài nguyên và Môi trường cần báo cáo rõ tháng này huyện, thành phố
nào giải quyết được bao nhiệm tồn tại về đất ở và các vi phạm về lấn, chiếm đất,
bao nhiêu huyện không giải quyết được trường hợp nào?
+UBND các huyện, thành phố: Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 54/KHUBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh. Ngăn chặn và xử lý dứt điểm vi phạm
mới. Không để vi phạm mới còn tồn tại. Xử lý các vi phạm đất đai đảm bảo tiến
độ theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu từng năm, từng loại vi
phạm cho các huyện, thành phố.
11. Về các dự thảo: (i) Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách
hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh, giai đoạn
2021-2025. (ii) Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai
đoạn 2021- 2025
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh của Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội trình tại phiên họp; giao Lao động, Thương binh và
Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem
xét, phê duyệt gửi HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy
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theo quy chế làm việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm
2020) theo quy định.
12. Về Đề án Công nghệ thông tin ngành y tế giai đoạn 2020-2025
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Đề án của Sở Y tế trình tại phiên
họp; giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND
tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành để thực hiện.
12. Về các dự thảo báo cáo gửi xin ý kiến: (i) Báo cáo công tác phòng,
chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (ii) Báo cáo công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2020. (iii) Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (iV) Báo cáo
công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo các báo cáo gửi xin ý kiến các
Thành viên UBND tỉnh và các đại biều tham dự phiên họp;
Đề nghị các Thành viên UBND tỉnh và các đại biều tham dự phiên họp tiếp
tục nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp;
giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, cùng Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp thu ý
kiến của các đại biểu, hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi
HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri; đồng thời báo cáo Tỉnh ủy theo quy chế làm
việc cho ý kiến để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (giữa năm 2020) theo quy
định.
Trên đây là nội dung kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 06/2020, UBND
tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.
TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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.

Bùi Hồng Đô
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