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Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh
tháng 11/2021, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành
kèm theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh và
Chương trình Công tác năm 2021, UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành
trong tháng 11/2021 và nhiệm vụ công tác tháng 12/2021, như sau:
I. Kết quả chỉ đạo công tác tháng 11/2021
1. Về chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống và dập dịch Covid-19
Trong tháng 11/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh
covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng (Thường trực là Sở Y tế) bám sát
tình hình phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề
xuất BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh trong việc xác định cấp độ và các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy
nhiên, trong điều kiện lới lỏng để thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống
dịch, trong tháng 11/2021, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh/thành phố trong cả
nước đề có xuất hiện (xu hướng tăng) các ca dương tính (F0) với Covid-19 cả
trong tổ chức, doanh nghiệp và ngoài cộng đồng dân cư.
Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng,
chống covid-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương/đơn vị khi xuất hiện ca dương tính cần
khẩn trương đảm bảo xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, tách F0 ra cộng đồng,
nhanh chóng ổn định trở về trạng thái bình thường (văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày
18/11/2021 về việc tăng cường các biện phóng đam bảo an toàn phòng, chống dịch
bệnh Covid-19); diễn tập các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường học (văn bản số 10166/UBND-VX2 ngày 15/11/2021); tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 tại doanh nghiệp và triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Honda Việt Nam (văn bản số
10109/UBND-TH3 và văn bản số 10110/UBND-VX1 ngày 14/11/2021).
Nhận xét chung: Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
trong công tác phòng chống dịch covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
tiếp tục được kiểm soát theo đúng tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ
(Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19), đảm bảo an
toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
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2. Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chương trình công tác của UBND tỉnh
- Đồng thời với nhiệm vụ phòng, chống, dập dịch bệnh Covid-19, trong tháng
11/2021, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung trong
Chương trình công tác năm 2021 ban hành tại văn bản số 05/CTr-UBND ngày
29/12/2020 (đã được điều chỉnh từ tháng 3/2021 tại văn bản số 07/CTr-UBND
ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh) và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND
ngày 18/01/2021 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 nhà nước năm 2021.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy toàn
khóa tại văn bản số 02-CTr/TU ngày 28/12/2020 và Chương trình công tác của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 2021 tại văn bản số 06-CTr/TU ngày
15/01/2021.
- Tiếp tục chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình
công tác năm 2021 và đăng ký chương trình công tác năm 2022 theo chỉ đạo của
Chính phủ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đăng ký nội
dung xây dựng chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực
hiện s p xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo Nghị định số
107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện s p xếp tổ chức bộ máy các đơn vị
sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng trình
HĐND tỉnh giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn
vị sự nghiệp năm 2022.
- Tiếp tục chỉ đạo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050, Định hướng phát triển không gian Quy hoạch tỉnh Vĩnh
Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết
thực hiện trong năm 2021; chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND
tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 2.
- Chỉ đạo tổ chức luyện tập (lần 2) trong diễn tập khu vực phòng thủ, tổ chức
luyện tập tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ và tổ chức diễn tập khu vực phòng
thủ tỉnh năm 2021 … đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và triển
khai đầu tư đối với 08 công trình, dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh cho ý kiến và thông qua, gồm: (1) Dự án Xây dựng Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc;
(2) Dự án Trung tâm Triển lãm, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh; (3) Dự án
Xây dựng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới); (4) Dự
án Đường vành đai phía Nam Thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên
Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 2); (5) Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm
Văn Quán đi Tiên Lữ; (6) Dự án dự án Xây dựng cầu vượt đường s t trên đường
Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên; (7) Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu
Tân Phú – Thượng Trưng – Thị trấn Vĩnh Tường – Vũ Di – Sông Phan và tuyến
Tuân Chính – Vũ Di – Sông Phan huyện Vĩnh Tường; (8) Dự án Đường trục trung
tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT.304.
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- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung một số Báo cáo theo Luật định và chuyên đề trình
Kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2021.
- Lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công đã chỉ đạo các sở
ngành, địa phương chuẩn bị báo cáo và cho ý kiến một số nội dung, gồm: Kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ
năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm
2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo về kế hoạch tài
chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; Đề án phát triển quan hệ lao động
trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch
đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế
hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quy định giá cụ
thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách các tháng
cuối năm 2021; Chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án lớn, dự án
mới của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công
năm 2021, tiến độ thực hiện các quy hoạch, kế hoạch quan trọng của tỉnh.
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng m c cho
doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật nước ngoài nhập
cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết đơn thư, khiếu
nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo, yêu cầu, của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, bao gồm: Việc tăng cường quản lý thu
tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp (Công văn số 594-CV/TU ngày 24/6/2021);
Việc kiểm tra xử lý và tăng cường công tác quản lý đất rừng (Công văn số 606CV/TU ngày 28/6/2021); Tiến độ thực hiện 5 dự án cầu lớn trên địa bàn tỉnh (Công
văn số 707-CV/TU ngày 10/8/2021); Rà soát các dự án nhà ở, đô thị Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương từ năm 2015 đến nay (Công văn số 595-CV/TU ngày
24/6/2021); Rà soát, tham mưu thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương
(Công văn số 664-CV/TU ngày 19/7/2021); thực hiện tiến độ thực hiện một số
công trình, dự án lớn, quan trọng của tỉnh và các huyện, thành phố (Thông báo số
310-TB/TU ngày 26/6/2021).
- Tiếp tục chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố
thực hiện các nội dung đã ký cam kết và chỉ tiêu giao với Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện cam kết với
UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính năm 2021.
- Chỉ đạo hoàn thành 25 nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh
trong tháng 11/2021 và những tháng trước đó còn tồn sang tháng 11/2021:
(1) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 06/12/2016 của
BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;
(2) Đề án phát triển Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030;
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(3) Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2022;
(4) Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm
2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
(5) Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi và cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất năm 2022;
(6) Báo cáo tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngần sách do tỉnh
quản lý;
(7) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
(8) Báo cáo về kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024;
(9) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021;
(10) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020;
(11) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm
2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
(12) Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII);
(13) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
(14) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025;
(15) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch
đầu tư công nãm 2022;
(16) Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
trên địa bàn tỉnh;
(17) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
năm năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
(18) Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành hiến pháp, vãn bản quy
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm
2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
(19) Nghị quyết về phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025;
(20) Cho ý kiến về Đề án phát triển quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025;
(21) Cho ý kiến về quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh;
(22) Đề án Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh (thay thế
Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030);
(23) Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc 1 bên 3 cấp (thành phố Phúc
Yên, Phường Hùng Vương làm đáy cho tỉnh);
(24) Đồ án Quy hoạch chung đô thị Liên Châu, huyện Yên Lạc đến
năm 2030;
(25) Đồ án Quy hoạch chung đô thị đến năm 2040 các địa phương: Tam Đảo,
Bình Xuyên, Vĩnh Tường.
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Nhận xét chung: Tháng 11/2021, UBND tỉnh cùng toàn thể hệ thống chính
trị và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo phòng, chống, dập dịch bệnh
Covid-19. Các nội dung trong chương trình công tác đã được các Sở, ngành, địa
phương chủ động nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp nghe bảo
đảm thời gian và nội dung trình phiên họp UBND tỉnh.
Tuy nhiên, một số nội dung Sở ngành, địa phương chưa kịp chuẩn bị hoặc chưa
đủ căn cứ để xây dựng và hoàn thiện nên xin điều chỉnh thời gian báo cáo sang tháng
12 hoặc sang năm 2022. Cụ thể:
(1) Sở Khoa học và Công nghệ chưa hoàn thành 02 nội dung: (1)“Đề án Xây
dựng Trung tâm Đổi mới sáng tao và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc” (Nội dung
chương trình kế hoạch công tác của UBND tỉnh từ tháng 6/2021); (2) Báo cáo Đề án
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Theo Nghị quyết
88/2019/QH14). Đề nghị lùi thời gian báo cáo 02 nội dung sang tháng 12/2021;
(2) Sở Thông tin và Truyền thông chưa hoàn thành nội dung báo cáo dự thảo
“Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ; thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về chuyển đổi số, hoàn
thiện chính quyên điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị
thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030” (Nội dung chương trình kế hoạch công tác của UBND
tỉnh từ tháng 7/2021. Đề nghị lùi thời gian báo cáo sang tháng 12/2021);
(3) Sở Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thành nội dung “Đề án đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn
bản toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025” (Đề nghị lùi thời gian báo
cáo sang tháng 12/2021);
(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa hoàn thành 02 nội dung: (1) “Đề án Đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 20212025” (Đề nghị lùi thời gian báo cáo sang tháng 12/2021); (2) “Chiến lược thu hút
vốn đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
(Đề nghị điều chỉnh sang nội dung chương trình công tác năm 2022);
(5) Sở Công thương chưa hoàn thành nội dung Tổng kết thực hiện Nghị quyết
số 01-NQ/TU ngày 04- 11-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát
triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020; ban hành Nghị quyết về
phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
(6) Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thành dự thảo “Quy định
về chính sách hỗ trợ thực hiện đầu tư, khuyến khích đầu tư công trình xử lý nước
thải”; và “Quy định về quản lý chất thải rắn, nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc”. Tuy nhiên, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành văn
bản dưới luật quy định và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 nên
chưa đủ căn cứ để báo cáo, trình ban hành;
(7) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị điều chỉnh nội dung báo
cáo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu,
bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, các tuyến đê địa phương sang năm
2022 (Văn bản số 1840/SNN&PTNT-CCTL ngày 18/8/2021 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn).
5

3. Về chỉ đạo giải quyết xử lý văn bản đến, ban hành văn đi
Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 20/11/2021, UBND tỉnh đã tiếp nhận tổng số
4.916 văn bản đến; ban hành văn bản đi tổng số 1.693 văn bản đi, trong đó: 288
Quyết định cá biệt, 30 Kế hoạch, 27 Thông báo, 67 Báo cáo và 1281 văn bản
hành chính khác.
III. Nhiệm vụ chỉ đạo công tác tháng 12/2021
1. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 ngày 18/01/2021
về thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
3. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày
08/3/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021
của Chính phủ về việc 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 2021.
4. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND
tỉnh năm 2022 và đăng ký nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
5. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ
họp cuối năm 2021.
6. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng
m c của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
7. Tiếp tục chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
8. Tiếp tục chỉ đạo 11 nội dung còn lại trong chương trình công tác của UBND
tỉnh tháng 11/2021 và các tháng trước đó còn tồn sang tháng 12/2021, bao gồm:
(1) Xây dựng “Đề án Xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
tỉnh Vĩnh Phúc”;
(2) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về chuyển đổi số,
hoàn thiện chính quyên điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị
thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030;
(3) Đề án Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh
tế giai đoạn 2021-2025;
(4) Đề án đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp
ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025;
(5) Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04- 11-2011 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
giai đoạn 2011-2020; ban hành Nghị quyết về phát triển các ngành dịch vụ trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
(6) Báo cáo Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Theo
Nghị quyết 88/2019/QH14);
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(7) Báo cáo đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực
phía đông b c hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
(8) Báo cáo đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô
thị khu vực phía nam đường vành đai 3 thuộc huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc,
tỉnh Vĩnh Phúc;
(9) Báo cáo đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực
hồ Xạ hương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;
(10) Báo cáo đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực
hai bên Đường tỉnh 301 tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
(11) Báo cáo đồ án QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực
phía nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, xã Trung Mỹ
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
9. Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình công tác tháng 12/2021
đã được ban hành và thống nhất thực hiện tại văn bản số 07/CTr-UBND ngày
26/3/2021, bao gồm 04 nội dung:
(1) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện;
(2) Báo cáo Kết quả giải quyết đất giải quyết đất dịch vụ và xử lý vi phạm
pháp luật đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
(3) Báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050 (lần 1);
(4) Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20212025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh
tháng 11/2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2021../.
Nơi nhận:
-

TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH (b/c);
Các TV UBND tỉnh;
Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
UBND các huyện, thành phố;
Văn phòng Tỉnh ủy;
VP UBND tỉnh: CPVP, CV NCTH;
Lưu: VT.

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

Vũ Việt Văn
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