
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /KH-UBND Vĩnh Yên, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành 

phố Vĩnh Yên về phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của BCH, Ban Thường vụ và 

Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên ban hành tại các Văn bản số 13-CTr/TU; số 12-

CTr/TU ngày 19/01/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên. 

Căn cứ Kế hoạch số 16 ngày 25/01/2020 của UBND thành phố Vĩnh Yên về 

phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; Chương trình số 160 ngày 19/01/2021 của 

UBND thành phố về chương trình công tác năm 2021; 
UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch tập trung triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, tập trung triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021: “Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung GPMB, chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại; 

tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh 

tế xã – hội”. 

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, 

đồng thời không chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Khai thác, quản lý, 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, 

thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân, bảo đảm các chế độ an sinh xã hội.  

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tập trung bồi thường giải 

phóng mặt bằng, xử lý, giải quyết vi phạm pháp luật đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng 

cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của thành phố năm 

2021; cụ thể các công việc theo thời gian, lộ trình của các chương trình, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước theo từng ngành, lĩnh vực. 
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2. Yêu cầu 

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố theo từng ngành, 

lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể. 

Chủ động đề xuất những chủ trương, giải pháp đối với từng lĩnh vực, ngành 

của các đơn vị. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị, UBND 

các xã, phường và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là 

người đứng đầu các đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, quyết liệt các 

cam kết của Thường trực Thành ủy với Thường trực Tỉnh ủy năm 2021, được 

thể hiện tại Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về việc giao môt số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các huyện 

ủy, thành ủy (Có sao đính kèm). 

2. Tập trung hoàn thiện các nội dung báo cáo BCH Đảng bộ thành phố 

phiên họp Quý I/2021 

- Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố và Đề án của UBND thành 

phố về phát triển giáo dục thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2020-

2030. 

- Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ 

thành phố về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 

2016-2020; 

- Báo cáo tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU, ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ 

thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng văn hóa, 

văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020; 

- Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố và Đề án của UBND thành 

phố về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2030. 

- Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ thường 

xuyên, trọng tâm trong quý 1/2021 của UBND thành phố và các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã phường 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảm bảo công tác quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình công tác của Thành ủy, UBND thành 

phố và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. 

- Triển khai các nhiệm vụ trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu 

HĐND cấp nhiệm kỳ mới theo Kế hoạch. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và 

những ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và thành phố. 

- Thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo từng nội dung, kế hoạch đã 

được ban hành, chỉ đạo. 

- Đảm bảo giải quyết các TTHC đúng thời hạn, thẩm quyền theo quy định. 

- Căn cứ hướng dẫn, kế hoạch công tác năm 2021, các đơn vị xây dựng và 

triển khai đảm bảo kế hoạch công tác năm 2021 của từng ngành, lĩnh vực theo quy 

chế làm việc. 

- Thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm quý 1/2021 được ban 

hành kèm theo kế hoạch này (có phụ lục kèm theo). 

4. Xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2021 của thành phố 

- Khởi công một số dự án lớn, quan trọng: (1) Nhà tang lễ thành phố; (2) 

Công viên vui chơi giải trí thành phố; (3) Dự án thành phần 1 - khu văn hóa thể 

thao thành phố tại xã Định Trung. 

- Hoàn thành đường vành đai 2. 

- Hoàn thành đường song song đường sắt 02 tuyến Bắc, Nam. 

- Đảm bảo triển khai thực hiện các dự án: (1) Dự án cầu Đầm Vạc; (2) Dự án 

cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Tất Thành; (3) Dự án nút giao khác mức đường 

Kim Ngọc. (4) Hoàn thiện Hạ ngầm các đường dây điện, cáp viễn thông tại các 

tuyến phố chính trên địa bàn thành phố. 

- Đảm bảo 100% các hộ dân trên địa bàn thành phố được dùng nước sạch. 

- Tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo. 

- Tập trung đề xuất tỉnh chuyển giao cơ sở trường THPT chuyên Vĩnh Phúc 

hiện tại cho thành phố để mở rộng trường THCS, Tiểu học cho thành phố. 

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi 

thường GPMB các dự án đô thị: TMS Land, Bắc Đầm Vạc, DoJi... 

- Kêu gọi 01-02 doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch 

vụ tại thành phố (định hướng: Vingroup, Sungroup, FLC, Mường Thanh...). 

- Hoàn thành nâng cấp xã Định Trung thành phường. 

- Quy hoạch, xây dựng bãi tập kết chất thải rắn (chất thải xây dựng). 

- Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động đối với chợ Định Trung, 

chợ Khai Quang.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

Quý I/2021; Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch 

của đơn vị mình phù hợp với kế hoạch của thành phố, đảm bảo thực hiện đúng lộ 
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trình kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021. 

2. Thống nhất các báo cáo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý 

I/2021 của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường là một phần không tách 

rời của Kế hoạch này. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch theo 

dõi sát tình hình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị và của thành phố; đề xuất điều 

chỉnh Kế hoạch chung của UBND thành phố. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình 

hình thực hiện về UBND thành phố theo quy chế làm việc. 

3. UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021; Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc ác phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường báo cáo kịp thời UBND thành 

phố để giải quyết./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (báo cáo). 

- CT, Các PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Các cơ quan, đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Công an, BCHQS TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 



 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG QUÝ I/2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ..../KH-UBND ngày.../01/2021 của UBND thành phố) 

 

Stt Nhiệm vụ Đơn vị phối hợp Thời gian Ghi chú 

I Văn phòng HĐND&UBND    

1 
Tham mưu xây dựng Chương trình công tác của UBND 

thành phố năm 2021 
Các phòng, ban, đơn vị 

Xong trước 

22/01/2021 

Hiện Thành ủy chưa ban hành 

chương tình công tác năm 2021 

2 

Tổng hợp, tham mưu xây dựng Đề án của thành phố thực 

hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

nt 
Xong trước 

30/01/2021 
Theo chỉ đạo của tỉnh 

3 
Thông báo Chương trình thăm, tặng quà các đối tượng, gia 

đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 

Phòng Lao động 

TB&XH 

Xong trước 

25/01/2021 
 

4 
Thông báo Chương trình thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 
Các đơn vị trực Tết 

Xong trước 

25/01/2021 
 

5 Công tác tiếp dân, bảo vệ cơ quan; Các đơn vị liên quan 
Thường 

xuyên 

Trọng tâm thời gian tổ chức Đại 

hội Đảng toàn quốc và Tết 

Nguyên đán 

6 
Tập trung công tác xử lý, tiếp nhận, vận hành hệ thống phần 

mềm bộ phận một cửa thành phố. 
Phòng Nội vụ 

Thường 

xuyên 
 

7 

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện 

Kế hoạch kiểm tra liên ngành về VSATTP trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  

Phòng Kinh tế, Đội 

QLTT số 1, Công an 

thành phố 

Trước, trong 

và sau Tết 
 

8 
Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện công tác PCDB 

COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh 

Công an, Trung tâm Y 

tế TP; UBND các xã, 

phường 

Thường 

xuyên 
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Stt Nhiệm vụ Đơn vị phối hợp Thời gian Ghi chú 

9 
Triển khai thủ tục, hồ sơ đầu tư dự án chống mối trụ sở 

HĐND&UBND thành phố 
Phòng TC-KH, QLĐT Quý I/2021  

10 

Triển khai thủ tục, hồ sơ đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa các 

phòng họp và phòng làm việc trụ sở HĐND&UBND thành 

phố 

Phòng TC-KH, QLĐT Quý I/2021  

11 Tổ chức gặp mặt đầu xuân (sau nghỉ tết).  VP Thành ủy 
Xong trước 

17/02/2021 

Thực hiện theo chỉ đạo của 

Thường trực Thành ủy, UBND 

II Phòng Quản lý đô thị    

1 

Báo cáo tổng kết NQ 19-NQ/TU ngày 22/7/2016 của BCH 

Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đô thị trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 

Văn phòng Thành ủy, 

các đơn vị liên quan 

Xong trước 

25/01/2021 
Báo cáo BCH Quý 1/2021 

2 

Xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố và đề án 

của UBND thành phố về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh 

Yên giai đoạn 2021-2030 

Nt Nt Báo cáo BCH Quý 1/2021 

3 
Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống thoát nước 

trên địa bàn 
các đơn vị liên quan 

Xong trước 

31/01/2021 
Báo cáo UBND TP 

4 

Để xuất triển khai các thủ tục đầu tư thực hiện dự án cải tạo, 

chỉnh trang tại nút giao đường Nguyễn Viết Tú với đường 

Nguyễn Duy Thì và đường Chùa Hà 

UBND xã Định Trung, 

phòng TC-KH; Ban 

QLDA ĐT&XD 

Quý 1/2021 Báo cáo UBND TP 

5 
Lựa chọn đơn vị quản lý, bảo trì các tuyến đường đô thị 

thành phố 
Phòng TC-KH Quý 1/2021 

- KH LCNT: 02/2021 

- Đấu thầu: 03/2021 

6 
Dự án Duy tu, sửa chữa đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường 

Lạc Long Quân đến đường Mê Linh 
Các đơn vị liên quan Quý 1/2021 

- Hoàn thành: 02/2021 

- Quyết toán: 3/2021 
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Stt Nhiệm vụ Đơn vị phối hợp Thời gian Ghi chú 

7 
Duy tu, sửa chữa mặt đường khu dân cư Đồi Chiêu đãi, xã 

Định Trung 
 

Quyết toán: 

3/2021 
 

8 
Lắp đặt biển tên đường, phố, ngõ trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên 
 

Khởi công: 

2/2021 
 

9 
Báo cáo kết quả của Tổ liên ngành kiểm tra trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường trên địa bàn thành phô 
 

Trước 

31/01/2021 
Báo cáo UBND TP. 

10 
Tuyên truyền lưu động của đội quản lý trật tự đô thị thành 

phô 
UBND các xã, phường 

Thường 

xuyên 
 

11 
Ra quân, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn toàn thành 

phố 
nt 

Từ 11/01-

10/02/2021. 
 

12 
Tăng cường nhân lực, vật lực cho các xã, phường thực hiện 

công tác trật tự đô thị 
 

thường 

xuyên 

Theo kế hoạch 183/KH-UBND, 

ngày 29/12/2020 của UBND TP 

13 Rà soát các dự án được giao đất trên dọc đường 2A, 2B, 2C;    

14 
Rà soát công tác quy hoạch quỹ đất giành cho đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn thành phố.  
   

III Phòng Tài chính – Kế hoạch    

1 
Đảm bảo công tác điều tiết ngân sách nhà nước theo quy 

định 

Các phòng, ban, đơn 

vị, UBND các xã, 

phường 

Thường 

xuyên 
 

2 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nt 
Xong trước 

25/01/2021 
 

3 
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-

2025 
nt 

Xong trước 

30/01/2021 
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4 
Xây dựng chương trình của UBND thành phố về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 
nt 

Tháng 

02/2021 
 

5 Đấu giá lô gỗ Sưa  
Tháng 

02/2021 
 

6 

Triển khai đấu giá QSD đất 03 khu: Trung tâm VHTT 

phường Hội Hợp; Khu dân cư Bảo Sơn, phường Liên Bảo; 

Khu Minh Quyết, phường Khai Quang 

các đơn vị liên quan; 

UBND phường Hội 

Hợp, Liên Bảo, Khai 

Quang 

Tháng 

02/2021 
 

7 Đấu giá 56 Ki ốt tầng 3 Chợ Vĩnh Yên  
Tháng 

3/2021 
 

8 

Khân trương tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, 

phân khai chi tiết hết số vốn được giao trong năm 2021 theo 

đúng quy định.  

 Quý 1/2021 

Đảm bảo thực hiện giải ngân 

vốn đầu tư công do UBND 

thành phố, UBND các xã, 

phường làm chủ đầu tư từ nguồn 

vốn của tỉnh, thành phố, các xã, 

phường (tính trên tổng vốn đầu 

tư công: chuyển nguồn từ 2020 

sang; nguồn được giao theo kế 

hoạch năm 2021; nguồn bổ sung 

trong năm 2021): Hoàn thành từ 

90% trở lên trong năm 2021. 

9 

Rà soát tổng nhu cầu vốn cho các công trình chuyển tiếp từ 

giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; Dự kiến 

tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025;  

 nt  

10 Đề xuất các dự án để trình cấp có thẩm quyền phê quyệt chủ 

trương đầu tư (đảm bảo điều kiện đưa vào kế hoạch đâù tư 
 nt  



9 

Stt Nhiệm vụ Đơn vị phối hợp Thời gian Ghi chú 

công trung hạn). 

IV Phòng Kinh tế    

1 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động: Tổ chức chợ Hoa Tết; Chỉ đạo cao điểm kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, bình ổn giá; tăng cường đảm bảo 

ATTP dịp tết và lễ hội 2021; 

Đoàn kiểm tra liên 

ngành, UBND các xã, 

phường. 

Thường 

xuyên 
 

2 
Xây dựng Kế hoạch Tết trồng cây và các nội dung liên 

quan. 

Các phòng, ban, đơn 

vị; UBND các xã, 

phường. 

Tháng 

02/2021 
 

3 Triển khai công tác vụ mùa Đông Xuân 2020-2021 UBND các xã, phường 
Tháng 1-

3/2021 
 

4 
Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm. 
nt nt  

5 
Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ thành phố 

Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025 

Các phòng, ban, đơn 

vị; UBND các xã, 

phường 

Xong trước 

31/3/2021 
 

6 Kiện toàn BCH PCTTTKCN và các nhiệm vụ liên quan nt 
Tháng 

02/2021 
 

7 
Kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu 

mẫu năm 2021 
nt 

Tháng 

02/2021 
 

8 Xây dựng Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2021 nt 
Tháng 

02/2021 
 

V Phòng Giáo dục và Đào tạo    

1 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 25/5/2016 nt Tháng  
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của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của 

cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo thành phố Vĩnh Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giai 

đoạn 2016-2020; 

01/2021 

2 

- Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố “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". 

- 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". 

nt 
Tháng 

01/2021 
 

3 

Dự kiến chỉ tiêu phân bổ giáo viên Tiểu học đối với các thí 

sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển dụng giáo viên thành phố 

Vĩnh Yên năm 2021 

Phòng Nội vụ; UBND 

các xã, phường 

Tháng 

01/2021 
 

4 
Đề án của UBND thành phố về chương trình trọng tâm 

mang tính đột phá đối với môn Tin học, Ngoại ngữ 
nt 

Tháng 

3/2021 
 

VI Phòng Tư pháp    

1 
Xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp; tự kiểm tra rà soát 

văn bản QPPL năm 2021 

các phòng, ban, đơn vị; 

UBND các xã, phường 

Tháng 

01/2021 
 

2 

Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính; KH thi hành hiến pháp, văn bản 

QPPL của cấp trên và Nghị quyết của HĐND thành phố 

năm 2021 

nt 
Tháng 

3/2021 
 

3 
Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2021-2025 
nt 

Tháng 

02/2021 
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4 
Xây dựng kế hoạch công tác hòa giải cơ sở; cấp xã đạt tiếp 

cận pháp luật; công tác bồi thường nhà nước năm 2021 
nt 

Tháng 

02/2021 
 

5 
Xây dựng kế hoạch về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký 

hộ tịch trực tuyến  
nt 

Tháng 

01/2021 
 

VII Ban Quản lý Dự án ĐT&XD    

1 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ quản lý, thực hiện các dự 

án đầu tư xây dựng: 07 dự án hoàn thành; 20 dự án chuyển 

tiếp; 08 dự án mới; 17 dự án chuẩn bị đầu tư, đảm bảo theo 

đúng kế hoạch, tiến độ. 

Các đơn vị liên quan 
Thường 

xuyên. 

Hoàn thành chỉnh trang đô thị 

tại khu vực trung tâm thành phố 

(Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021) 

2 

Phối hợp với UBND xã Thanh Trù, UBND phường Đồng 

Tâm trình thông báo thu hồi đất dự án Quản lý nguồn nước 

và ngập lụt Vĩnh Phúc (hạng mục nạo vét Sông Phan) 

UBND xã Thanh Trù, 

phường Đồng Tâm 

Thực hiện 

xong: 

26/02/2021 

 

3 

Trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định đơn 

giá đất 03 dự án: (1) Dự án Cầu Đầm vạc; (2) Dự án Quản 

lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc – hạng mục điều tiết 

Lạc Ý; (3) Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh 

Phúc – hạng mục nạo vét Sông Phan; 

UBND xã Thanh Trù, 

phường Đồng Tâm, 

phường Đống Đa 

Xong trước 

15/3/2021 
 

4 

Rà soát hồ sơ, xem xét thực hiện cưỡng chế thu hồi đất các 

dự án: (1) Dự án thành phần I Khu văn hóa thể thao thành 

phố; (2) Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố; (3) 

Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 

Các phòng, ban, đơn 

vị; UBND các xã, 

phường 

Xong trong 

tháng 

02/2021 

 

5 

Phối hợp Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 dự án: 

(1) Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 tại 

phường Đồng Tâm; (2) Dự án Khu tái định cư đường vành 

đai II, tại phường Khai Quang; (3) Dự án khu TĐC trên địa 

bàn phường Tích Sơn, dự án đường song song với đường 

nt Quý 1/2021  
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sắt tuyến phía Nam; (3) Dự án khu TĐC trên địa bàn xã 

Định Trung, dự án đường song song đường sắt tuyến phía 

Nam. 

6 
Tiếp tục chi trả tiền bồi thường GPMB các dự án theo 

phương án bồi thường GPMB được duyệt 
UBND các xã, phường 

Thường 

xuyên 
 

7 

Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với 08 dự án: (1) Dự án Chương trình phát triển đô thị loại 

II – Hợp phần 5, xã Thanh Trù; (2) Quản lý nguồn và Ngập 

luạt Vĩnh Phúc, hạng mục Kênh hút Sáu Vó; (3) Dự án 

KĐT mới Nam Vĩnh Yên; (4) Dự án đường song song 

đường sắt tuyến phía Nam; (5) Đường vành đai II đoạn từ 

đường Tôn Đức Thắng đến QL2; (6) Cầu Đầm Vạc; (7) 

Đường nối từ KDC Tỉnh ủy đến tỉnh lộ 305m Hội Hợp 

(đường 36 m); (8) Dự án các tuyến đường từ QL2 tránh TP 

Vĩnh Yên đi TDP Lạc Ý. 

Phòng TN&MT, 

UBND các xã, phường. 
Quý 1/2021  

8 
Là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu về giải 

phóng mặt bằng trong tháng 1, quý 1/2021. 
nt Quý 1/2021  

9 

Đảm bảo công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

của dự án lớn của tỉnh và thành phố: Quản lý nguồn nước và 

Ngập lụt Vĩnh Phúc; giải phóng mặt bằng 07 hộ dân tại dự 

án các hạng mục còn lại khu Công viên Hồ Khai Quang. 

nt 
Thường 

xuyên 

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021 

10 

Duy trì dịch vụ công ích; Đảm bảo các nhiệm vụ trang trí 

hoa, điện chiếu sáng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và 

các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán 

Phòng QLĐT, 

TN&MT; Trung tâm 

VHTT&TT, UBND 

các xã, phường. 

Thường 

xuyên 
 

11 Triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xong Các phòng, ban, đơn Thường Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
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các dự án đến hết năm 2020 nay còn tồn tại về mặt bằng 

(các dự án trọng điểm); Dự án công viên của thành phố 

phấn đấu đạt GPMB 30% - 50%. 

vị, UBND các xã, 

phường 

xuyên 2021 

VIII Phòng Văn hóa và Thông tin    

1 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền: Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày thành lập Đảng 

3/02/1930 – 3/02/2021; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

2021 

 
Tháng 

01/2021 
 

2 
Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Tết nguyên đán; công tác 

quản lý lễ hội 
 nt  

3 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vĩnh Yên năm 

2021 

 nt  

4 

Hoàn thiện Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây 

dựng Văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Yên, giai đoạn 2016-2020. 

 nt  

5 
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành 

phố Vĩnh Yên lần thứ IX. 
 nt  

6 
Xây dựng Chương trình phát triển thể dục thể thao thành phố 

Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025; 
 

Tháng 

02/2021 
 

7 
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa; công tác gia đình năm 2021; 
 nt  
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8 
Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH năm 

2021. 
 nt  

9 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tuyên truyền cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

 
Tháng 02-

3/2021 
 

10 
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong, sau 

Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của thành phố 
 

Xong trước 

31/01/2021 
 

IX Trung tâm Văn hóa, TT&TT    

1 

Đảm bảo các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực 

quan, thông tin đại chúng các sự kiện: Chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc, các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán, kỷ 

niệm các ngày lễ lớn... trên địa bàn 

Phòng VH&TT; 

UBND các xã, phường 

Thường 

xuyên 
 

2 
Trang trí trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND&UBND thành 

phố 

VP Thành ủy; VP 

HĐND&UBND 

Xong trước 

30/01/2021 
 

3 
Tổ chức chương trình văn nghệ thứ 7 hàng tuần tại phố đi 

bộ 

Phòng QLĐT; UBND 

các xã, phường 

Thứ 7 hàng 

tuần. 
 

4 
Thành lập đoàn thể thao thành phố tham gia giải bóng 

chuyền hơi, kéo co do tỉnh tổ chức 

Phòng VH&TT; 

UBND các xã, phường 
 Theo kế hoạch của tỉnh 

5 Tổ chức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa 

Các phòng, ban, đơn 

vị; UBND các xã, 

phường 

22h-24h 

ngày 

11/02/2021 

Đêm Giao thừa 

6 
Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân 

đón Tết 
nt 

Tháng 

02/2021 
 

X Phòng Lao động, TB&XH    
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1 

Xây dựng Kế hoạch thăm, tặng quà; tiếp nhận, chuyển quà 

các đối tượng chính sách, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo, 

người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức lễ viếng 

các anh hùng liệt sĩ nhân dịp đón xuân Tân Sửu năm 2021. 

các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, phường 

Tháng 

01/2021 
 

2 

Xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình Giảm nghèo – 

GQVL trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và Chương trình 

Hành động Vì trẻ em thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016 – 

2020. 

nt nt  

3 

Rà soát, thống kê chi tiết thiếu hụt các chỉ số của các hộ 

nghèo để có cơ sở tham mưu hỗ trợ theo qui định của 

HĐND tỉnh và xây dựng Kế hoạch thực hiện giảm nghèo 

năm 2021. 

nt Quý 1/2021  

4 Xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em thành phố  nt nt  

XI Phòng Tài nguyên và Môi trường    

1 
Tập trung hoàn thiện hồ sơ các dự án đã có quyết định 

cưỡng chế; 

Các đơn vị; UBND các 

xã, phường 
Quý 1/2021  

2 

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường; xử lý lấn chiếm, vi phạm đất đai, xây dựng trái 

phép; giải quyết đất dịch vụ; Chỉ đạo công tác tổng vệ sinh 

môi trường trên địa bàn. 

nt 
Thường 

xuyên 
 

3 

Tập trung triển khai và thực hiện, Xử lý các tồn tại về đất 

đai: 

- Không phát snh vi phạm mới; 

- Giải quyết xong đất dịch vụ; 

- Xử lý xong 117 vụ tồn đọng vi phạm đất đai cũ. 

nt Quý 1/2021 
Nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong năm 2021 
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- Không để vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép xung 

quanh Hồ Đầm Vạc. 

4 

Triển khai xây dựng các kế hoạch: (1) Thực hiện chỉ thị 12 

của BTV Thành ủy về Tăng cường công tác quản lý đất đai 

trong tình hình mới; (2) Xử lý, giải quyết các tồn tại vi 

phạm pháp luật về đất đai; (3) bảo vệ môi trường thành phố; 

(4) Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu năm 2021 

nt Quý 1/2021  

5 
Hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố 

(trình tỉnh phê duyệt) 
nt 

Tháng 

01/2021 
 

6 
Xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thành phố 

2021-2030 
nt Quý 1/2021  

XII Phòng Nội vụ    

1 Tổ chức hội nghị tổng kết, thi đua khen thưởng năm 2020; nt 
Trước 

05/02/2021 
 

2 Phát động phong trào thi đua năm 2021 nt 
Tháng 

01/2021 
 

3 Hoàn thành thi tuyển công chức cấp xã, giáo viên tiểu học;  nt Quý 1/2021  

4 
Tổ chức kê khai tài sản theo quy định mới (Nghị định 

130/2020). 
nt Quý 1/2021  

5 
Triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội và 

HĐND các cấp thành phố Vĩnh Yên  
nt Quý 1/2021  

6 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai 

đoạn 2021-2025; 
nt Quý 1/2021  

7 Hoàn thiện Đề án thành lập phường Định Trung nt Quý 1/2021  
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XIII Thanh tra thành phố    

1 
Tập trung chỉ đạo giải quyết KNTC, không để phát sinh 

khiếu nại tố cáo đông người. 
nt 

Thường 

xuyên 

Nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong năm 2021 

2 

Triển khai giải quyết theo thẩm quyền 04 vụ khiếu nại tố 

cáo: (1) 05 công dân: Phạm Thị Thùy Linh, Lê Thị Thu 

Nga, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Tuyển và Dương 

Văn Quyết (Địa chỉ người đại diện: Thôn Chi Chỉ, xã Đồng 

Cương, huyện Yên Lạc); (2) 19 công dân ở phường Tích 

Sơn, thành phố Vĩnh Yên. (3) 05 hộ dân làng Tấm, xã Định 

Trung. (4) Ông Phùng Gia Chung cùng một số công dân 

thôn Lạc Ý, phường Đồng Tâm. 

nt Quý 1/2021 
Nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong năm 2021 

3 
Thực hiện thanh tra ít nhất 10% các dự án sau khi đã hoàn 

thành quyết toán. 
nt 

Thường 

xuyên trong 

năm 

Nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong năm 2021 

4 
Thanh tra công vụ ít nhất 25% số cơ quan, đơn vị trực 

thuộc. 
nt nt 

Nhiệm vụ trọng tâm thường 

xuyên trong năm 2021 

XIV Chợ Vĩnh Yên    

1 Hoàn thành ký hợp đồng các hộ kinh doanh tại chợ 
P. Kinh tế, UBND các 

xã, phường 
Quý 1/2021  

2 

Tăng cường công tác quản lý các mặt hàng: phòng chống 

hàng giả, buôn lậu, kinh doanh trái phép, vệ sinh an toàn 

thực phẩm... 

nt 
Thường 

xuyên 
 

3 
Duy trình công tác vệ sinh, an ninh trật tự, tiêu thoát nước 

của chợ 

UBND P. Đống Đa, 

Ngô Quyền 

Thường 

xuyên 
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XV Lĩnh vực An ninh, quốc phòng    

1 

Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

nhất là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, dịp Tết 

nguyên đán 

Các phòng, ban, đơn 

vị, UBND các xã, 

phường 

Thường 

xuyên 
 

2 

Ra quân thực hiện cao điểm về trấn áp tội phạm, phòng 

chống cháy nổ; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tôn 

giáo... 

nt nt  

3 Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa nt 

22h-24h 

ngày 

11/02/2021 

Đêm Giao thừa 

4 Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 nt 
Tháng 

02/2021 
28/02/2021 

5 Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2021 nt 
Tháng 

3/2021 
01/3/2021 

6 

Triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 về: (1) Xây dựng 

thao trường huấn luyện tổng hợp; (2) Cải tạo, sửa chữa 

doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; (3) Phối hợp 

quản lý tốt đất quốc phòng trên địa bàn; (4) Chỉ đạo chặt 

chẽ công tác khám sức khỏe trong tuyển sinh quân sự. 

nt Quý 1/2021 

Ban CHQS chủ trì(Nhiệm vụ 

trọng tâm thường xuyên trong 

năm 2021) 

7 

Triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 về: (1) Ít nhất 03 

xã, phường không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; 

(2) Xử lý điểm hình sự 01 vụ vi phạm về đất đai; (3) Cưỡng 

chế thu hồi đất phục vụ giải phóng mặng bằng các dự án từ 

12 vụ/năm. 

nt Quý 1/2021 

Công an TP chủ trì (Nhiệm vụ 

trọng tâm thường xuyên trong 

năm 2021) 

XVI Đối với cơ sở, các xã, phường    
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1 

Tập trung các nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng toàn 

quốc; các hoạt động trước, trong, sau tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 

   

2 
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
   

3 

Quyết liệt công tác bồi thường, GPMB, quản lý đất đai, trật 

tự đô thị và vệ sinh môi trường. Duy trì tốt công tác CCHC 

nhất là việc giải quyết các TTHC tại cơ sở. 

   

4 
Tập trung triển khai các nhiệm vụ về an ninh quốc phòng; 

công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. 
   

5 

Đảm bảo các chỉ tiêu về giao nhận quân năm 2021; chỉ tiêu 

về kế hoạch tết trồng cây; cơ cấu, cây trồng vụ Xuân 2021, 

phòng chống dịch bệnh theo quy định.... 
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