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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;
Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 20162021 ban hành tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016;
Ngày 28/10/2020 UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
10/2020; 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. Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020 UBND tỉnh đã tổ
chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, các
đại biểu theo thành phần dự phiên họp và Công chức, viên chức và người lao
động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã quyên góp ủng hộ số tiền 49.500.000
đồng, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển toàn bộ số tiền vận động đến Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc để phân bổ ủng hộ đồng bào các
tỉnh miền Trung theo chỉ đạo của TW.
2. Về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cơ cấu
lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai
đoạn 2021-2025
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn trình tại phiên họp; Tuy nhiên, còn có ý kiến góp ý về nội
dung và mức hỗ trợ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng
Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất nội dung, mức hỗ trợ, kinh phí thực hiện bảo
đảm quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh;
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia của
các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
trình Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy chế làm việc để triển khai, thực hiện trình
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.
3. Về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư cấp
nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo 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 tham gia của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện
văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy chế
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làm việc để triển khai, thực hiện trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy
định.
4. Về quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất
trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Tư pháp
trình tại phiên họp; Tại khoản 2 Điều 6 trong dự thảo quy định thống nhất theo
đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy quyền cho UBND cấp huyện để
tăng cường trách nhiệm và thực hiện cải cách thủ tục hành chính;
Giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị để
hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.
5. Về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Đề án “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc.
UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Khoa học
và Công nghệ trình tại phiên họp; Về trích yếu và nội hàm Nghị quyết còn ý
kiến tham gia chưa phù hợp, phương pháp cách thức biên tập cần chỉnh sửa lại;
Giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu
tại hội nghị, rà soát các quy định của TW, định hướng của Bộ Khoa học và Công
nghệ, thống nhất với Sở Tài chính về nội dung chi, mức chi bảo đảm quy định,
hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến
theo quy chế làm việc để triển khai, thực hiện trình HĐND tỉnh ban hành Nghị
quyết theo quy định.
6. Về Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, phương hướng
nhiệm vụ năm 2021
UBND tỉnh thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Sở Nội vụ trình tại
phiên họp; Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị
để hoàn thiện văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến
theo quy chế làm việc để triển khai, thực hiện trình HĐND tỉnh ban hành Nghị
quyết giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp năm 2021 theo quy định.
7. Về báo cáo dự thảo nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh
năm 2021
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát chỉ đạo của Bộ ngành TW;
và chỉ đạo của Tỉnh ủy để đăng ký nội dung báo cáo ban chấp hành đảng bộ tỉnh
và ban thường vụ tỉnh ủy toàn khóa và năm 2021 theo văn bản 26-CV/TU ngày
26/10/2020 (UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại văn bản số 8073/UBND-TH1 ngày
26/10/2020);
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Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện tổng hợp đề xuất
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy chế làm việc để
ban hành chương trình công tác năm 2021.
8. Báo cáo kết quả giải quyết tồn tại đất đai, đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh gửi báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường đến các đại
biểu dự phiên họp. Yêu cầu các huyện, thành phố phải tiếp tục quyết liệt hơn
nữa trong việc thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND
tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống lấn chiếm đất nông nghiệp sử dụng vào
mục đích khác. Công an tỉnh tăng cường và kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai
theo Đề án bảo đảm hoàn thành các nội dung đã đăng ký cam kết thực hiện trong
năm 2020.
Trên đây là nội dung kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2020,
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- 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.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Hồng Đô
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