
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /UBND-VP Vĩnh Yên, ngày  31 tháng 5 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02-NQ/TU ngày 19/4/2021 của BCH 

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đơn vị thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/4/2021 của BCH 

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, giai 

đoạn 2021-2030 (sao gửi kèm theo); 

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường 

nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02-NQ/TU ngày 19/4/2021 của BCH Đảng bộ thành phố tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình; căn cứ tình 

hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ 

động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

số 02-NQ/TU, góp phần vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp. 

2. Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố trong việc xây dựng và ban 

hành “Đề án xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, giai đoạn 2021-2030”, để 

cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và tổ chức triển 

khai thực hiện; 

- Là cơ quan thường trực của UBND thành phố trong việc tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án và Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, 

giai đoạn 2021-2030; tham mưu UBND thành phố phối hợp với các Ban xây 

dựng Đảng Thành ủy và các đơn vị liên quan trong việc triển khai tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp và công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện Nghị quyết, báo cáo Thành ủy theo quy định… 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP, CVTH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
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