
THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG KHẢO SÁT  

(Kèm theo công văn số         /UBND-KSTT3 ngày      tháng     năm 2020    của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

STT Địa điểm khảo sát Thời gian khảo sát Nội dung khảo sát Thành phần dự làm việc 

1 Sở Kế hoạch và Đầu 

tư  

 

Từ 08h đến 11h ngày 

30/11/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 03 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm... 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm… 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm… 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thu hút đầu tư 

trực tiếp tháng… năm … 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thực hiện báo cáo ban 

hành kèm theo Quyết định số 2654/QĐ-

UBND ngày 27/10/2020 về ban hành Bộ 

chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo 

cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ 

+ Đối với Văn phòng UBND 

tỉnh:  

- Đ/c Phan Thị Bích Nguyệt- 

Chuyên viên Phòng Kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

- Chuyên viên Trung tâm Tin 

học- Công báo tỉnh; 

-  Nhân viên kỹ thuật tư vấn 

công nghệ thông tin. 

+ Đối với cơ quan, đơn vị 

được khảo sát: 

 Các Đ/c trực tiếp tham mưu, 

xây dựng báo cáo của sở, ban, 

ngành mình. 
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đạo, điều hành  của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2 Sở Công Thương  Từ 14h đến 16h30 

ngày 30/11/2020 

Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 02 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

-  Báo cáo Tình hình đầu tư phát triển hạ 

tầng Cụm công nghiệp Cụm công nghiệp 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Báo cáo công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

3 Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 

Từ 08h đến 11h ngày 

01/12/2020 

Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 05 nội 

dung báo cáoban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tháng .....của Ban quản lý các 

khu công nghiệp; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 
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I, phương hướng, nhiệm vụ quý II của Ban 

quản lý các khu công nghiệp; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm của Ban quản lý các 

khu công nghiệp; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm của Ban quản lý các khu 

công nghiệp; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

năm và phương hướng, nhiệm vụ năm kế 

tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp. 

4 Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Từ 14h đến 16h30 

ngày 01/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 01 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nếp 

sống văn minh trong  việc cưới, việc tang 

và lễ hội. 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 
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báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5 Sở Nội vụ Từ 08h đến 11h                        

ngày 02/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 02 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen 

thưởng 6 tháng đầu năm; 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm. 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Nội vụ thực hiện báo cáo ban hành kèm 

theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng 

hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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6 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

Từ 14h đến 16h                       

ngày 02/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 01 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

Báo cáo kết quả thực hiện phát triển ngành 

nghề nông thôn  và làng nghề trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 

về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo 

định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã 

hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

 

7 Sở Tư pháp  Từ 08h đến 11h                        

ngày 03/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 01 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

Báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến 
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pháp, Văn bản QPPL của cơ quan nhà 

nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND 

tỉnh năm ........ 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ Tư pháp thực 

hiện báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 

về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo 

định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã 

hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

8 Sở Ngoại vụ   Từ 14h đến 16h ngày 

03/12/2020 

Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 02 nội 

dung báo cáo:  

1. Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại 6 

tháng đầu năm (1 năm) năm…..  và 

phương hướng nhiệm vụ ……; 

2. Báo cáo hoạt động viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm (1 

năm…). 

9 Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

Từ 08h đến 11h                        

ngày 04/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 02 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
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giao trong quản lý đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản và bảo vệ môi trường; 

- Báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật và giải 

quyết tồn tại cũ về đất đai trên địa bàn 

(huyện, xã). 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo 

cáo ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

10 Thanh tra tỉnh Từ 14h đến 16h ngày 

04/12/2020 

 Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 02 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng. 
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11 Sở Giáo dục và Đào 

tạo  

Từ 08h đến 11h                        

ngày 07/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 04 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của 

ngành giáo dục đào tạo; 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề 

án ngoại ngữ hàng năm; 

- Báo cáo kết quả công tác xây dựng xã hội 

học tập trên địa bàn tỉnh; 

- Báo cáo đánh giá, xếp loại Cộng đồng học 

tập cấp xã. 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo ban 

hành kèm theo Quyết định số 2654/QĐ-

UBND ngày 27/10/2020 về ban hành Bộ 

chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo 

cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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12 Sở Thông tin và 

truyền thông 

Từ 14h đến 16h ngày 

07/12/2020 

1. Khảo sát Đề cương, biểu mẫu của 01 nội 

dung báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 

về việc ban hành quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Báo cáo tình hình triển khai các ứng dụng 

nền tảng phát triển chính phủ điện tử tỉnh 

Vĩnh Phúc tháng… 

2. Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Thông tin và Truyền thông thực hiện báo 

cáo ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Cục Thống kê Từ 08h đến 16h30                        

ngày 08/12/2020 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Cục 

Thống kê tỉnh thực hiện báo cáo ban hành 

kèm theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu 

tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 
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hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Từ 08h đến 9h30                        

ngày 09/12/2020 

 

 Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở 

Khoa học và Công nghệ thực hiện báo cáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15  Sở Tài chính  Từ 10h đến 11h                        

ngày 09/12/2020 

 

 Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở Tài 

chính thực hiện báo cáo ban hành kèm theo 

Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng 

hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

16  Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Vĩnh Phúc 

Từ 14h đến 15h ngày 

09/12/2020 

 

 

 Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc thực 

hiện báo cáo ban hành kèm theo Quyết 

định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 

về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo 



11 

 

định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã 

hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

17 Sở Y tế Từ 15h30 đến 16h30 

ngày 09/12/2020 

 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở Y tế 

thực hiện báo cáo ban hành kèm theo 

Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng 

hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18 Sở lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Từ 08h đến 9h                        

ngày 10/12/2020 

 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở lao 

động, Thương binh và Xã hội thực hiện 

báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

19 Sở Xây dựng  Từ 09h15 đến 10h                        

ngày 10/12/2020 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở Xây 

dựng  thực hiện báo cáo ban hành kèm theo 

Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 
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 27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng 

hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê 

về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20 Công an tỉnh   Từ 10h30 đến 11h30                        

ngày 10/12/2020 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Sở Bảo 

hiểm Xã hội Vĩnh Phúc thực hiện báo cáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21  Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh  

Từ 14h đến 15h ngày 

ngày 10/12/2020 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh  thực hiện báo cáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22 Tòa án nhân dân tỉnh Từ 15h30 đến 16h30 

ngày 10/12/2020 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Tòa án 

nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo ban hành 

kèm theo Quyết định số 2654/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu 
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tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23  Bảo hiểm Xã hội 

Vĩnh Phúc 

Từ 08h đến 9h30                        

ngày 11/12/2020 

 

 

 Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Bảo 

hiểm Xã hội Vĩnh Phúc thực hiện báo cáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

24  Cục Thi hành án Dân 

sự tỉnh  

Từ 10h đến 11h                        

ngày 11/12/2020 

 

 

 

 

Khảo sát các nhóm, tên chỉ tiêu mà Cục 

Thi hành án Dân sự tỉnh  thực hiện báo cáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban 

hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 

và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục 

vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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