
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /QĐ-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng     năm 2020 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

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

Căn cứ Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và bảm đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Đoàn Công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại 

một số Bộ, cơ quan, địa phương; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2065/SKHĐT-

DNKTHT ngày 24/7/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Đoàn công tác) do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cụ thể như sau: 

I. Thành lập các Đoàn công tác: 

1. Đoàn Đoàn công tác số 1: Do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm 

tra Công an tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh và UBND thành 

phố Vĩnh Yên. 

 - Thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn: Đ/c Đào văn Quyết - Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Tài nguyên - Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

Chuyên viên có liên quan. 

2. Đoàn công tác số 2: Do Phó Chủ tịch Thường trực Lê Duy Thành làm 

Trưởng đoàn, kiểm tra Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự 

án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh, UBND huyện Sông Lô và UBND huyện Lập 

Thạch. 



 

 - Thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn: Đ/c Tạ Đức Đại - Trưởng phòng Kinh 

tế - Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Chuyên viên có liên quan. 

3. Đoàn công tác số 3: Do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm Trưởng 

đoàn, kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, 

UBND thành phố Phúc Yên, UBND huyện Bình Xuyên và Ban quản lý đầu tư xây 

dựng công trình tỉnh. 

 - Thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Phó 

Trưởng phòng Khoa giáo văn xã - Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

Chuyên viên có liên quan. 

4. Đoàn công tác số 4: Do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm 

Trưởng đoàn, kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Giao thông vận tải,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông 

tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, 

UBND huyện Yên Lạc và UBND huyện Vĩnh Tường. 

 - Thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn: Đ/c Trần Kiên - Trưởng phòng Công 

nghiệp và Xây dựng - Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Chuyên 

viên có liên quan. 

5. Đoàn công tác số 5: Do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm Trưởng 

đoàn, kiểm tra Sở Xây dựng, UBND huyện Tam Đảo, UBND huyện Tam Dương và 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh. 

  - Thư ký giúp việc cho Trưởng đoàn: Đ/c Trần Đức Kiên - Chuyên viên 

Phòng Xây dựng và Công nghiệp - Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các Chuyên viên có liên quan. 

II. Thành phần tham gia, nội dung làm việc và thời gian làm việc của các 

Đoàn công tác: 

         1. Thành phần tham gia các Đoàn công tác gồm: Thủ trưởng các cơ quan 

(hoặc cử đại diện Lãnh đạo) các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 

dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài 

nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu 

công nghiệp và một số cơ quan liên quan khác. Thành phần cụ thể từng Đoàn công 

tác do Trưởng đoàn quyết định. 

2. Nội dung làm việc: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kiểm tra, 

đôn đốc, xử lý vướng mắc và các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Các nội dung khác theo chỉ đạo của Trưởng 

đoàn công tác. 

3. Thời gian: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 20/8/2020 (thời gian làm việc từng 

đơn vị, do trưởng đoàn quyết định). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị mình, Chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn công tác (tập trung vào 

các nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư 



 

công, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án,.. các kiến nghị, đề xuất). Báo cáo 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020.    

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan: 

Nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm để 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; 

chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2021. Báo cáo đồng chí Trưởng đoàn công tác 

trước 01 ngày tiến hành kiểm tra. 

 - Kết thúc kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo 

cáo, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã được 

giao; nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2021. 

        3. Văn phòng UBND tỉnh:  

 - Các đồng chí Chuyên viên được giao nhiệm vụ (thư ký Đoàn công tác) tại 

mục I nêu trên, có trách nhiệm xin ý kiến đồng chí Trưởng đoàn về thời gian đi 

kiểm tra, thông báo với các thành phần cùng tham gia Đoàn kiểm tra. 

 - Chuẩn bị các nội dung khác theo yêu cầu của đồng chí Trưởng đoàn. 

 Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch 

UBND cấp huyện trực tiếp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân 

các dự án đầu tư công trong phạm vi quản lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 10/8/2020. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện,thành phố; Các ban quản lý dự án: Công trình tỉnh, Công trình dân 

dung và công nghiệp, Công trình giao thông, Công trình NN&PTNT, Sử dụng vốn vay 

nước ngoài và thành viên Đoàn công tác quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận                                                                               
- Thủ tướng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

(Đ-            b)                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trì 
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