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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh
và một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7/2020,
nhiệm vụ công tác điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 8/2020
I. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 07/2020
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 362/CTrUBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; chỉ đạo các cấp , các ngành
thường xuyên, chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh , đầu tư, kịp thời
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , đôn đố c đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân các dự án đầu tư lớn , trọng điểm, bảo đảm tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh tiếp tục phát triể n tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.
Tháng 7/2020, UBND tỉnh đã nghe các sở, ban, ngành báo cáo và cho ý kiến về
các nội dung: Dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục
đầu tư các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP
(trong đó: giao cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định và phê duyệt dự
toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Báo cáo Phê duyệt số lượng cổ phần và giá khởi
điểm bán đấu giá cổ phần, phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị Phúc Yên; Hỗ trợ chi phí dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Then,
bến phà Đức Bác Năm 2020; sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch
COVID-19; các vướng mắc khó khăn, căn cứ pháp lý lập quy hoạch và thực hiện
dự án đất đấu giá quyền sư dụng đất trên địa bàn tỉnh; Đề án xây dựng Khu du lịch
Tam Đảo và Khu danh thắng Tây Thiên đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng và văn
minh, trật tự, an ninh, an toàn; vướng mắc trong việc thanh quyết toán dịch vụ công
ích đô thị của thành phố 6 tháng đầu năm 2017; sử dụng vốn vay nước ngoài báo
cáo về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Quản lý nguồn nước và
ngật lụt Vĩnh Phúc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); phê duyệt nhiệm vụ chuẩn
bị đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.307, đoạn từ Km16+500
đến Km26+140; phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hạ ngầm công trình
điện trung áp thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu
tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ KCN
Khai Quang đến cầu Quảng Khai, huyện Bình Xuyên; phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị
đầu tư dự án xây dựng công trình Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2;
phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng công trình Trung tâm Y tế
huyện Tam Đảo, giai đoạn 3; kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án kinh
doanh hàng nông sản - Công ty TNHH Minh Vũ Vĩnh Phúc của Công ty TNHH
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Minh Vũ Vĩnh Phúc; báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Kinh
doanh nông sản - Công ty TNHH Vũ Quý; báo cáo kết quả thẩm định chủ trương
đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ống nhựa của Công ty CP đầu tư sản xuất
Nhật Minh; báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ nhà
hàng, khách sạn và trung tâm mua sắm Chất Vệ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam
Dương của Công ty TNHH thương mại Chất Vệ; báo cáo, đề xuất phê duyệt nhiệm
vụ chuẩn bị đầu tư dự án Sửa chữa, chỉnh trang đường Hàm Nghi, đoạn từ QL.2
đến Công ty Honda Việt Nam (đường vào KCN Kim Hoa); hỗ trợ nguồn vốn đầu
tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án tỉnh làm chủ đầu tư
trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; báo cáo phương án đầu tư cầu Vĩnh Phúc qua Sông
Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ; báo cáo phương án xử lý xe ô tô phục
vụ chung vượt tiêu chuẩn, định mức theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày
11/01/2019 của Chính phủ; rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà
ở trên địa bàn tỉnh; Phương án điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỉ lệ 1-500 cải tạo
chỉnh trang và phát triển đô thị khu số 4 và khu số 15 tại phường Khai Quang; Điều
chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bình Xuyên II tại thị trấn Bá Hiến, xã
Tam Hợp, huyện Bình Xuyên; Xử lý việc Chủ đầu tư chậm triển khai dự án Khu đô
thị mới Đầm Diệu, thành phố Phúc Yên; Các đồ án QHCT tỉ lệ 1-500 cải tạo chỉnh
trang và phát triển đô thị đợt 4 trên địa bàn huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc
Yên; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp kết quả tham gia thẩm định chủ
trương đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh- Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo; Sở
Kế hoạch và Đầu tư báo cáo ết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
lắp ráp, sản xuất ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa
chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam của Công ty ô tô
Toyota Việt Nam; báo cáo việc đầu tư một số dự án hạ tầng, phát triển đô thị trên
địa bàn theo đề nghị của UBND thành phố Phúc Yên; báo cáo, đề xuất tháo gỡ cho
các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ven quốc lộ 2B; chủ trương, cân
đối vốn năm 2021: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục của Cơ sở Cai nghiện ma túy
tỉnh và Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu - Sở Lao động TBXH; giao đơn vị
lập Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến
năm 2020; bổ sung KCN Vĩnh Tường vào Quy hoạch phát triển các KCN đến năm
2020; và chủ trương giao lập nhiệm vụ, đồ án QHPK tỷ lệ 1/200 KCN Vĩnh Tường;
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về đấu giá
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất cho một số hộ dân được cải tạo, xây dựng nhà ở tại khu
Trung tâm lễ hội Tây Thiên; báo cáo quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án xây
dựng có sở kinh doanh hàng hóa tổng hợp và nhà hàng khách sạn T&P của Công ty
TNHH đầu tư thương mại T&P Vĩnh Phúc; báo cáo việc tổ chức Hội thảo xúc tiến
đầu tư “ Thách thức và cơ hội đầu tư sau Covid-19”; báo cáo đề xuất giải quyết
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ
2B (cuc), đoạn từ Km8-Km11 và Dự án đường nối từ đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh
đến khu danh thắng Tây Thiên; báo cáo về việc bố trí vốn cho 02 dự án: Bệnh viện
Sản nhi và Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đề xuất hỗ trợ nhập cảnh và
cách ly cho các chuyên gia Hàn Quốc và thân nhân tại Vĩnh Phúc theo đề nghị của
Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc.
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Tháng 7/2020, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình
công tác, tổ chức phiên họp thường bàn và thông qua các nội dung, cụ thể: Dự thảo
Chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Dự thảo Đề án
“Xây dựng mô hình giáo dục trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh;
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về đấu giá
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc.
Về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Thực hiện
Thông báo 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 và Thông báo số 257/TB-VPCP ngày
27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch
Covid-19; Để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh, hạn chế sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch
UBND tỉnhTrưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã ban hành
các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo
số 253/TB-VPCT ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Yêu cầu người dân
đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại nơi công cộng, nơi tập trung đông
người, các cơ sở khám chữa bệnh và các phương tiện giao thông công cộng; Tiếp
tục tuyên truyền người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế
đi du lịch; không đi công tác và những công việc không cần thiết khác tại nơi đang
có dịch bệnh. Hạn chế đến vùng nguy cơ có dịch ; Yêu cầu tất cả các trường hợp đi
từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc từ ngày 08/7/2020 trở lại
đây phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở lên) và
chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú; khai báo điện tử, tự theo dõi sức khỏe.
Thực hiện cách ly tại nhà 2 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi từ thành phố Đà Nẵng,
tỉnh Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc đối với các trường hợp chưa qua 14 ngày. Đối với
các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, du lịch từ các tỉnh, thành
khác về tỉnh, yêu cầu cho tạm nghỉ tại nhà 05 ngày kể từ ngày cuối cùng về tới
Vĩnh Phúc.
II. Một số nét chính về tình hình KT-XH của tỉnh tháng 07/2020
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
+ Trồng trọt: Đến nay, phần lớn các loại cây trồng vụ mùa đã được bà con
nông dân gieo trồng xong, chỉ còn một số loại rau màu có khung thời vụ muộn
đang được tiếp tục gieo trồng. Tính đến 15/7/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được
23.446 ha lúa, giảm 1,99% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do một số diện
tích được chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng các công trình; ngoài ra một số
diện tích trũng kém hiệu quả bà con không gieo cấy. Diện tích gieo trồng một số
loại cây chủ yếu còn lại như sau: cây ngô 1.480 ha, giảm 9,76% so với cùng kỳ;
khoai lang 145 ha, giảm 29,52%; đậu tương 140 ha, giảm 11,37%; lạc 421 ha, giảm
15,33%; rau, đậu các loại 1.926 ha, tăng 2,45% so với cùng kỳ. Hầu hết các loại
cây trồng vụ mùa đều có xu hướng giảm diện tích do thời tiết vụ mùa tương đối thất
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thường, hiệu quả kinh tế không cao nên bà con bỏ ruộng chuyển sang các ngành
nghề khác cho thu nhập cao hơn.
Hiện tại các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Tuy
nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo mưa rào là điều kiện thuận lợi để
một số đối tượng dịch hại phát triển và gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,
khô vằn... Để sản xuất vụ mùa thắng lợi, ngành Nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các
huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, hướng dẫn bà con địa
phương cần chủ động, thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tích cực chăm sóc bảo
vệ, phòng chống sâu bệnh, úng lụt và các nhân tố khác ảnh hưởng đến năng suất lúa
vụ mùa.
+ Chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh tiếp tục có xu hướng giảm
do hiệu quả kinh tế không cao. Riêng đàn bò sữa tăng khá so với cùng kỳ cả số
lượng đầu con và sản lượng sản phẩm do giá bán sữa tươi tương đối ổn định người
chăn nuôi có lãi đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất. Chăn nuôi gia cầm phát
triển tốt, quy mô đàn được mở rộng. Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn trong
công tác tái đàn do giá con giống quá cao, nguồn cung cấp con giống từ các cơ sở
chăn nuôi uy tín, đảm bảo an toàn còn hạn chế. Ước tính tháng Bảy, đàn trâu toàn
tỉnh giảm 1,86% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò giảm 2,90%, riêng bò
sữa tăng 12,24%; đàn gia cầm tăng 5,45%; đàn lợn giảm 9,89%.
Trong tháng, công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia
súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức
năng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các quy trình,
trình tự, thủ tục trong quá trình kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật.
+ Sản xuất lâm nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 484 ha rừng trồng
mới tập trung, tăng 0,58% so với cùng kỳ và đạt 74,50% kế hoạch năm; số cây lâm
nghiệp trồng phân tán ước trồng được 1.138 nghìn cây; sản lượng gỗ khai thác
trong tháng ước đạt 3.905 m3, tăng 3,86%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.480
Ste, tăng 1,36% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cơ quan chức năng quan tâm
chỉ đạo tích cực; đồng thời, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chủ
rừng thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ, phòng chống cháy rừng nên trong tháng
chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.
+ Sản xuất thuỷ sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng Bảy ước đạt 1.487
tấn, tăng 3,23% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 205 tấn, giảm
1,54%. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 12.539 tấn,
tăng 3,05% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 11.479 tấn, tăng
3,48%; sản lượng khai thác đạt 1.060 tấn, giảm 1,36% so với cùng kỳ. Công tác
phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, đàn cá phát triển tốt.
1.2. Về sản xuất công nghiệp
Tháng Bảy, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà phục
hồi, thị trường trong nước cũng như một số nước đã bắt đầu mở cửa trở lại giúp các
doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp gặp
khó khăn do các nước thuộc thị trường tiêu thụ truyền thống vẫn đang chịu ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lượng đơn đặt hàng sụt giảm. Ước tính chỉ số
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sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Bảy tăng 5,74% so với tháng trước, song so
với cùng kỳ vẫn giảm 9,23%. Tính chung bảy tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ước
tính giảm 10,03% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 27,80%, ngành
công nghiệp chế biến chế tạo giảm 10,19%, sản xuất và phân phối điện đảm bảo
cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.
1.3. Đầu tư, xây dựng
Tháng Bảy, tình hình thực hiện các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách Nhà nước trên địa bàn diễn ra khẩn trương, tích cực. Với những giải
pháp đồng bộ, các cấp, các ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn, tăng cường bổ
sung vốn đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng của tỉnh. Các nhà thầu tập
trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực
hiện vốn đầu tư công năm 2020.
Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa
phương quản lý tháng Bảy ước đạt 797,96 tỷ đồng, tăng 33% so với tháng trước và
tăng 57,32% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp
tỉnh là 603,87 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện là 160,38 tỷ đồng; vốn ngân sách
cấp xã là 33,71 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng Bảy, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân
sách nhà nước ước đạt 3.178,81 tỷ đồng, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2019 và
bằng 47,99% kế hoạch năm.
1.4. Thương mại, giá cả và dịch vụ
Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã sôi động trở
lại với các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu nội địa đã được đẩy mạnh.
Trong tháng, các đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn đã có nhiều
chương trình khuyến mại, giảm giá, đưa hàng Việt về nông thôn; chương trình
quảng bá du lịch, giới thiệu về điểm đến du lịch Vĩnh Phúc an toàn, thân thiện được
các cơ quan quản lý, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phối hợp thực hiện
thông qua tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút khách
trong mùa du lịch 2020. Hoạt động lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đã đáp ứng tốt
nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.
+ Về vận tải hành khách và hàng hoá:
Giá xăng dầu giảm mạnh cùng với việc dỡ bỏ giãn cách xã hội và giới hạn số
chỗ trên phương tiện giao thông công cộng nên nhu cầu đi lại của người dân tăng
cao đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã khiến cho doanh thu ngành vận tải trong
tháng đạt khá cao so với tháng trước. Tính chung 5 tháng vận chuyển hàng hóa đạt
10.407 nghìn tấn, giảm 23,57%; luân chuyển hàng hóa đạt 769 triệu tấn.km, giảm
24,44% so cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải tháng Năm ước đạt 250,4 tỷ đồng, tăng
73,73% so với tháng trước và giảm 31,53% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành
khách đạt 33,2 tỷ đồng, giảm 59,25%; vận tải hàng hóa 212,1 tỷ đồng, giảm
22,11% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải đạt 1.330
tỷ đồng, giảm 25,97% so với cùng kỳ.
+ Chỉ số giá tiêu dùng:
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Bảy tăng 0,30% so với
tháng trước, tăng 4,05% so với cùng tháng năm trước và giảm 1,06% so tháng
Mười Hai năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm, CPI tăng 4,95%, đây là mức
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tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây (năm 2019 tăng 1,28%; năm 2018 tăng 4,29%;
năm 2017 tăng 3,54%; năm 2016 tăng 1,31%; năm 2015 tăng 0,28%).
Trong 11 nhóm hàng chủ yếu, có 5 nhóm hàng ghi nhận mức chỉ số tăng so
với tháng trước, trong đó nhóm có chỉ số tăng cao nhất là nhóm giao thông với mức
tăng 4,37% do sự điều chỉnh tăng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày
27/6/2020 đã khiến nhóm nhiên liệu (xăng A95, xăng sinh học E5, dầu Diezen)
tăng 8,63% so với tháng trước. Tiếp đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật
liệu xây dựng tăng 1,14% so với tháng trước nguyên nhân do thời tiết nắng nóng,
làm cho nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng tăng lên đã đẩy chỉ số giá của nhóm
điện, nước sinh hoạt tăng lần lượt là 5,36% và 0,99%.
CPI tháng Bảy cũng ghi nhận 04 nhóm có chỉ số giảm. Trong đó, giảm mạnh
nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm 0,81% so với tháng trước,
chủ yếu ở nhóm thực phẩm giảm 1,20% (thịt gia súc tươi sống giảm 3,83%; thịt gia
cầm tươi sống giảm 0,64%; thuỷ sản tươi sống giảm 1,21%; các loại đậu và hạt
giảm 2,03%); nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,03%; nhóm bưu chính viễn thông
giảm 0,07%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,46%.
Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định.
1.5. Tín dụng, ngân hàng
+ Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến
15/7/2020 ước đạt 14.724 tỷ đồng, giảm 11,50% so với cùng kỳ, bằng 41,88% dự
toán. Trong đó, thu nội địa đạt 12.791 tỷ đồng, giảm 10,85% so với cùng kỳ, bằng
43,58% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.890 tỷ đồng, giảm 16,18%
so với cùng kỳ và bằng 45,53% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
đến 15/7/2020 đạt 10.860 tỷ đồng, tăng 17,27% so với cùng kỳ. Trong đó, chi
thường xuyên đạt 5.067 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển (bao gồm cả chi tạm ứng) đạt
5.773 tỷ đồng.
+ Hoạt động ngân hàng, tín dụng
Mặt bằng lãi suất cho vay và lãi suất huy động bằng đồng VN trong tháng
đều có xu hướng giảm trong đó, lãi suất cho vay phổ biến từ 4,5-10,5%/năm đối với
từng kỳ hạn và đối tượng. Lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,2-7,2%/năm
đối với từng kỳ hạn.
Tổng nguồn vốn huy động đến 31/7/2020 dự kiến đạt 84.000 tỷ đồng, tăng
3,96% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi các tổ chức kinh tế là 29.800 tỷ
đồng, giảm 9,68%; tiền gửi tiết kiệm là 53.020 tỷ đồng, tăng 13,36%; phát hành
giấy tờ có giá là 1.180 tỷ đồng, tăng 14,45% so với cuối năm 2019. Tiền gửi tiết
kiệm tăng trưởng tốt cho thấy người dân tin tưởng gửi tiết kiệm ngân hàng, coi đây
là kênh đầu tư an toàn so với các kênh đầu tư khác như vàng bạc, chứng khoán...
Tình hình dịch bệnh Covid -19 trong nước đã có diễn biến tích cực, khả
quan, các ngành, lĩnh vực đang dần hồi phục và phát triển. Nhu cầu vay vốn mở
rộng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn bắt đầu tăng trở
lại. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng Bảy ước đạt 80.000 tỷ đồng, tăng 2,54% so
với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 51.000 tỷ đồng, tăng
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0,23%, chiếm 63,75% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 29.000 tỷ
đồng, tăng 6,87% so với cuối năm 2019 và chiếm 36,25% tổng dư nợ.
Nợ xấu toàn địa bàn đến hết tháng Bảy năm 2020 ước là 840 tỷ, chiếm
1,05% trên tổng dư nợ giảm 6,25% so với cuối năm 2019.
+ Bảo hiểm
Trong kỳ, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Bưu điện tỉnh, Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt
Nam 01/7/2020 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Tính đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có
1.057.296 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) bắt buộc là 197.656 người, BHXH tự nguyện 7.399 người, bảo hiểm thất
nghiệp 188.351 người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.049.897 người. Tỷ lệ bao phủ
BHYT đạt 91,20% dân số.
Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại đến 31/7/2020 ước thực hiện 2.785,2 tỷ,
đạt 55% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 222,6 tỷ đồng so với cùng
kỳ năm 2019. Công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm các loại được phối hợp chặt chẽ giữa
các ngành có liên quan và theo đúng quy trình. Công tác chi trả, nhất là trả lương
hưu và trợ cấp BHXH được thực hiện đồng bộ, nhanh gọn và an toàn đến tận tay
đối tượng. Bảy tháng đầu năm, đã giải quyết các chế độ BHXH kịp thời, đúng quy
định cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH với tổng số tiền là 2.416,1 tỷ
đồng. Trong đó, giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 506 người; giải quyết
hưởng BHXH một lần cho 4.589 người; giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho
71.120 lượt người; lập danh sách chi trả cho 5.812 lượt người hưởng bảo hiểm thất
nghiệp.
2. Một số vấn đề xã hội
2.1. Tình hình giáo dục
Năm học 2019 - 2020 với ngành Giáo dục và Đào tạo là năm học đặc biệt bởi chưa khi
nào chương trình học bị ngắt quãng giữa chừng; cả thầy và trò phải nghỉ dạy và học cả một thời
gian dài bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của toàn ngành, nhiều giải
pháp phù hợp được triển khai, chất lượng dạy và học được ngành duy trì ổn định. Đến nay, các

trường trong hệ thống giáo dục phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành
Lễ Bế giảng năm học 2019 - 2020.
Trong thời gian từ 18-20/7/2020, trên địa bàn tỉnh diễn ra kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Toàn tỉnh có 30 hội đồng thi với 628 phòng thi.
Tỉnh Vĩnh Phúc có 14.015 em dự thi; thí sinh tỉnh ngoài dự thi tại Vĩnh Phúc có
672 em (để học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT). Riêng hội đồng
thi vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 61 phòng thi với 1.471 thí sinh. Kỳ thi năm
nay, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện gộp 2 kỳ thi tuyển sinh THPT và THPT chuyên làm
một. Thí sinh dự thi THPT và THPT chuyên thi chung 3 bài thi (Toán, Ngữ Văn,
Tổ hợp), thí sinh dự thi THPT chuyên làm thêm 1 bài thi môn chuyên. Thay đổi
này giúp các thí sinh dự thi THPT chuyên giảm từ 6 ngày thi thành 3 ngày, đồng
thời, tăng số lượng học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên.
Ngày 26/6/2020, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc
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đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2020.
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang được các ngành chức năng thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc. Theo báo cáo sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày
15/7, toàn tỉnh có 12.227 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 11.745 học sinh lớp
12 và 482 thí sinh tự do. Trong số các thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi có 3.401 học
sinh lựa chọn tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, chiếm 28,96%; 8.344 thí sinh
lựa chọn tổ hợp các môn Khoa học xã hội, chiếm 71,04%; số đăng ký xét tuyển
đại học là 7.539 thí sinh với trên 37.000 nguyện vọng, bình quân mỗi thí sinh
đăng ký 05 nguyện vọng.
2.2. Hoạt động văn hóa, thể thao:
- Hoạt động văn hóa: Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2020), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh
Phúc đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các
nghĩa trang: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang
Đường 9, Khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc... Nhân
dịp này, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế
hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà
các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở huyện, thành
phố; tuyên truyền để các địa phương tiến hành chăm sóc, tu bổ, làm sạch đẹp các
nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm các liệt sĩ tại địa phương mình; phối hợp
tổ chức các chương trình Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài
tưởng niệm Liệt sỹ Tỉnh.
- Hoạt động thể thao: Từ ngày 26/6 đến 06/7/2020, diễn ra giải đua thuyền
rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 tại Đà Nẵng, giải
đã thu hút 360 vận động viên đến từ 21 câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố trên
toàn quốc tham gia tranh tài. Kết thúc giải, đoàn vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc
giành được 06 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc và 01 huy chương Đồng,
đứng thứ 2 toàn đoàn.
Trong kỳ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao huyện Tam Đảo, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức
giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020 với sự tham gia của 26 đội bóng
chuyền nam, nữ cùng hơn 300 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả
nước. Kết thúc giải, đội tuyển trẻ Ninh Bình đã đoạt giải Nhất nội dung Nam; đội
tuyển trẻ Thông tin Liên Việt Post bank đoạt giải Nhất nội dung Nữ; đội nữ Hà Nội
và đội nam Trà Vinh đoạt giải phong cách. Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc
năm 2020 đã trở thành giải truyền thống được tổ chức hàng năm góp phần thúc đẩy
phong trào tập luyện môn bóng chuyền phát triển mạnh mẽ; đồng thời, góp phần
tìm kiếm tài năng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ tham gia thi đấu ở các giải
đấu trong nước cũng như khu vực, đánh giá công tác đào tạo lực lượng kế cận của
các đội bóng chuyền hàng đầu cả nước. Đây cũng là dịp hội tụ khối đoàn kết các
dân tộc để các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc về đua tài, học tập.
2.3. Tình hình y tế
- Công tác phòng chống dịch bệnh: Tính đến 16 giờ 00 ngày 14/7, tỉnh Vĩnh
Phúc có 12 trường hợp dương tính với dịch Covid-19. Tổng số trường hợp được
theo dõi, giám sát tại tỉnh: 8.099. Ngành Y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
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5.004 trường hợp (19 mẫu dương tính; 4.639 mẫu âm tính; 346 mẫu chờ kết quả xét
nghiệm); tổng số các trường hợp đang được cách ly tại tỉnh: 427 (cách ly tập trung:
345 trường hợp; tự nguyện: 82 trường hợp). 12/12 bệnh nhân Covid-19 của tỉnh đã
được chữa khỏi bệnh và xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định. Từ ngày 04/4/2020
đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca nhiễm mới.
Công tác phòng bệnh được quan tâm, một số bệnh truyền nhiễm như cúm,
tiêu chảy, thủy đậu, tay - chân - miệng, sởi, sốt xuất huyết, quai bị,... được ngành Y
tế tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh không có
dịch bệnh lớn xảy ra.
- Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP): Trong tháng, các ngành
chức năng của tỉnh tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức
ATVSTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm. Bên
cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực
phẩm trên địa bàn cũng được tăng cường. Tính đến ngày 17/7/2020, trên địa bàn
tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Tính đến ngày 30/6/2020, lũy tích có
4.504 người nhiễm HIV (trong đó, số người nhiễm HIV có hộ khẩu tại tỉnh là 2.180
người), lũy tích số người chuyển AIDS là 2.317 người (số có hộ khẩu tại tỉnh là
1.512 người), lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.032 người (831 trường hợp
có hộ khẩu tại tỉnh); số người nhiễm HIV hiện còn sống là 3.473 (trong đó có hộ
khẩu tại tỉnh là 1.349 người); số bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị ARV là 913
bệnh nhân (trong đó có 27 trẻ em).
2.4. Tình hình an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường
và tình hình thiên tai
+ Tình hình an ninh trật tự: Trong tháng, tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn tỉnh được duy trì ổn định; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy
mạnh. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn
các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội
Đảng các cấp.
+ Tình hình tai nạn giao thông (TNGT): Lực lượng chức năng tập trung tuần
tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm; thực hiện việc giải tỏa các vi phạm
hành lang an toàn giao thông; tăng cường xử phạt nguội đối với các hành vi vi
phạm... Trong tháng Bảy, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 04
người chết và 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tình hình tai nạn giao
thông tăng cả 3 tiêu chí, trong đó, số vụ tai nạn tăng 02 vụ, số người chết tăng 03
người, số người bị thương tăng 01 người.
+ Tình hình phòng, chống cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02
vụ cháy: 01 vụ cháy xe giường nằm ở xã Sơn Lôi - Bình Xuyên, thiệt hại 1.450
triệu đồng, nguyên nhân do chập cháy hệ thống điện trên xe; 01 vụ cháy rừng ở xã
Ngọc Thanh - Phúc Yên, thiệt hại 04 ha rừng bạch đàn, keo và thảm thực bì, hiện
chưa thống kê được giá trị thiệt hại, nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức
năng điều tra làm rõ. Cả 02 vụ cháy nói trên đều không gây thiệt hại về người.
III. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08/2020
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Trong tháng 8 năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung công việc đã được UBND tỉnh
giao; báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung công việc cụ thể sau đây:
1. Tập chung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 362/CTr-UBND
ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách năm 2020;
3. Chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
của Chính phủ ngày 01/01/2020 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 2020;
4. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về một số biện pháp đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025;
5. Chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
6. Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đô thị
Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, trong giai đoạn 2016-2020;
7. Chỉ đạo xây dựng Đề án tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030;
8. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện
Chương trình Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2021-2025;
9. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ
trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
10. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
11. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện hỗ trợ về chính sách
hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và quy định
khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh và
một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2020; nhiệm vụ công tác
tháng 8/2020, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Các vụ: TH, ĐP- VPCP (b/c) ;
- Quân khu II (b/c);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH (b/c);
- Các TV UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP, CV NCTH VP;
- Lưu VT, TH3.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành
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