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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

 

 Căn cứ Chương trình công tác của Thành ủy Vĩnh Yên năm 2021; 

Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực và các Ban của HĐND 

thành phố năm 2021; 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

Sau khi xem xét nội dung đăng ký của các phòng, ban, ngành, địa phương, 

UBND thành phố xây dựng Chương trình công tác năm 2021 như sau:  

1. Nội dung Chương trình công tác năm 2021 của UBND thành phố: 

Có danh mục các nội dung và thời gian cụ thể kèm theo. 

2. Để hoàn thành tốt nội dung Chương trình công tác năm 2021, UBND 

thành phố yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì chuẩn bị các nội dung có trách 

nhiệm thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản và đảm bảo về chất lượng nội 

dung để trình Lãnh đạo UBND thành phố và UBND thành phố xem xét, cho ý kiến 

thông qua. Trong đó, cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động tổng hợp, lấy ý kiến 

tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung văn bản trước khi báo cáo 

Lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phụ trách, sau đó hoàn thiện và báo cáo 

UBND thành phố theo đúng thời gian yêu cầu. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay 

đổi hay nội dung mới phát sinh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần báo cáo UBND 

thành phố để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan thực hiện; chủ động bố trí lịch để các cơ quan, đơn vị báo cáo Lãnh đạo 

UBND thành phố và UBND thành phố đảm bảo về chất lượng và thời gian./. 
       

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

    

 
 

 

 

Lương Văn Long 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

(Kèm theo văn bản số ....../CTr-UBND ngày ....../01/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên) 
 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

I THÁNG 1   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021; tình hình và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 của các phòng, ban, 

đơn vị và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021 của 

UBND thành phố. 

VP HĐND&UBND  

3 Báo cáo Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố 

Vĩnh Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2020- 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Phòng GDDT  

II THÁNG 2   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 02/2021 và nhiệm vụ tháng 3/2021; tình hình và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021 của các phòng, ban, 

đơn vị và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 02/2021 

 

3 Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Phòng Nội vụ Báo cáo BTV Thành ủy tháng 02/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý I/2021 

4 Chương trình phát triển câu lạc bộ  văn hóa - thể thao quần 

chúng giai đoạn 2021-2025. 

Phòng VH&TT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 02/2021 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

5 Chương trình trọng tâm mang tính đột phá đối với môn Tin 

học, Ngoại ngữ. 

Phòng GDDT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 02/2021 

 

6 Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thành phố Vĩnh Yên giai 

đoạn 2021-2030 

Phòng Kinh tế Báo cáo BTV Thành ủy tháng 3/2021 

7 Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thành phố Vĩnh Yên lần thứ 

IX năm 2021. 

Phòng VH&TT  

III THÁNG 3   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 3/2021 và nhiệm vụ tháng 4/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 3/2021 

 

3 Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành 

phố Vĩnh Yên. 

Phòng TN&MT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 3/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý II/2021 

4 Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp 

luật về đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

Phòng TN&MT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 3/2021 

5 Chương trình phát triển TDTT thành phố Vĩnh Yên giai 

đoạn 2021-2025. 

Phòng VH&TT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 4/2021 

6 Báo cáo Đề án “Mô hình giáo dục trường THCS trọng điểm” 

đối với trường THCS Vĩnh Yên theo đề án của tỉnh. 

Phòng GDDT  

7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021 của 

UBND thành phố. 

VP HĐND&UBND  
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

IV THÁNG 4 
 

  

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 4/2021 và nhiệm vụ tháng 5/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 4/2021 

 

3 Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Vĩnh Yên giai 

đoạn 2021-2025 

Phòng Lao động – 

TB&XH 

Báo cáo BTV Thành ủy tháng 5/2021 

4 Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, văn minh đô thị 

thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025. 

Phòng VH&TT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 5/2021 

 

5 Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2021. 

Phòng Kinh tế  

V THÁNG 5   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 5/2021 và nhiệm vụ tháng 6/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 5/2021 

 

3 Báo cáo tổng quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước thành 

phố Vĩnh Yên năm 2020. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý II/2021 

4 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý II/2021 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

5 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý II/2021 

6 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

7 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; danh 

mục chương trình, dự án, công trình quan trọng có ảnh hưởng 

lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và 

đối ngoại của thành phố đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý II/2021 

8 Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021  

9 Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của 

HĐND thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2021. 

Phòng Tư pháp Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

10 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021. 

Thanh tra thành phố Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

11 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Thanh tra thành phố Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 

VI THÁNG 6   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 6/2021 và nhiệm vụ tháng 7/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 6/2021 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

3 Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phòng Nội vụ Báo cáo BTV Thành ủy tháng 7/2021 

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý III/2021 

4 Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp 

luật về đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

Phòng TN&MT  

5  Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy 

và tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày thế giới phòng chống 

ma túy (26/6/2021). 

Công an thành phố  

6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2021 của 

UBND thành phố. 

VP HĐND&UBND  

VII THÁNG 7   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 7/2021 và nhiệm vụ tháng 8/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 7/2021 

 

3 Đề án phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin thành phố 

Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025. 

Phòng VH&TT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 8/2021 

4 Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021; công tác chuẩn bị 

năm học mới và khai giảng năm học mới  2021-2022. 

Phòng GDDT  

VIII THÁNG 8   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 8/2021 và nhiệm vụ tháng 9/2021; tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2021 của các phòng, ban, đơn vị 

và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập 

trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 8/2021 

 

3 Kế hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên năm 2022. Phòng TN&MT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 9/2021 

IX THÁNG 9   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 9/2021 và nhiệm vụ tháng 10/2021; tình hình và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021 của các phòng, ban, 

đơn vị và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 9/2021 

 

3 Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp 

luật về đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021 và 

kế hoạch năm 2022. 

Phòng TN&MT Báo cáo BTV Thành ủy tháng 10/2021 

4 Kế hoạch triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông năm 

2021. 

Công an thành phố  

5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021 của 

UBND thành phố. 

VP HĐND&UBND  

X THÁNG 10   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 10/2021 và nhiệm vụ tháng 11/2021; tình hình và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2021 của các phòng, ban, 

đơn vị và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 10/2021 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

3 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022. 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021  

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý IV/2021 

4 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021  

Báo cáo BCH Đảng bộ TP Quý IV/2021 

5 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 

 

6 Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021  

 

7 Báo cáo công tác đấu giá QSD đất năm 2021 và kế hoạch 

đấu giá QSD đất năm 2022 

Phòng TC - KH Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 

8 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022. 

Thanh tra thành phố Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 

9 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021 và nhiệm vụ năm 2022.  

Thanh tra thành phố Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 

10 Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của 

HĐND thành phố Vĩnh Yên năm 2021. 

Phòng Tư pháp Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 

11 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên 

năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.  

Phòng TN&MT  

XI THÁNG 11   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

năm 2021; tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 

11/2021 của các phòng, ban, đơn vị và một số tồn tại, vướng 

mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 11/2021 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

chuẩn bị 
Ghi chú 

3 Báo cáo công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Phòng TN&MT  

4 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 Phòng Nội vụ  

5 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Công an thành phố  

6 Báo cáo dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của 

UBND thành phố Vĩnh Yên. 

VP HĐND&UBND  

XII THÁNG 12   

1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 

tháng 12/2021 và nhiệm vụ tháng 01/2022; tình hình và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 của các phòng, ban, 

đơn vị và một số tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm cần 

tập trung giải quyết. 

VP HĐND&UBND  

2 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV 

Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021. 

VP HĐND&UBND Báo cáo BTV Thành ủy tháng 12/2021 

 

3  Báo cáo đánh giá, phân loại các tập thể, cá nhân năm 2021. Phòng Nội vụ  

4 Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây 

dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2021 – 2030”. 

Phòng QLĐT  

5 Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Đề án ““Phát 

triển giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Phòng GDĐT  
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