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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3336 /UBND-VP
V/v triển khai thực hiện Thông
báo số 277/TB-UBND ngày
08/11/2021 của UBND tỉnh

Vĩnh Yên, ngày 15

tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- BCH Quân sự thành phố, Công an thành phố, Trung
tâm Y tế thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Thông báo số 277/TB-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh kết luận Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ 46 năm
2021 (được sao gửi kèm); trên cơ sở rà soát các nội dung, ý kiến chỉ đạo có liên
quan đến phạm vi, trách nhiệm của UBND thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch
UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19: Lãnh đạo UBND tỉnh
nhận định “Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương lân cận còn diễn
biến phức tạp”, đặc biệt thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xuất hiện
một số ca mắc SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, ở lâu trong
cộng đồng mới được phát hiện. Vì vậy, trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn
những nguy cơ cao gây bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
Để chủ động ứng phó với diễn biến dịch, đồng thời tăng cường hơn nữa
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch
UBND thành phố yêu cầu:
1.1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, BCH Quân sự thành phố, Công an
thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường nêu
cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng,
chống dịch; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, các biện pháp, nhiệm vụ
được giao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
1.2. UBND các xã, phường rà soát, chấn chỉnh lại quy chế, quy trình hoạt
động của các Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản để nâng cao hơn nữa hiệu
quả công tác theo dõi, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh ngay tại cơ sở.
1.3. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trường kiểm
tra, rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục, văn bản có liên quan đến công tác,
phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời phát hiện, bổ sung những thiếu sót hoặc
khắc phục những sai phạm (nếu có).
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân chỉ đạo thực hiện nội
dung này.
2. Về công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh
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2.1. Yêu cầu phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành
phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên
địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 23/11/2021.
2.2. Yêu cầu phòng Nội vụ thành phố bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND
thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 10/2021 (Thông báo
số 305/TB-UBND ngày 27/10/2021) về công tác cải cách hành chính để khẩn
trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố các biện pháp, giải pháp thực hiện
đảm bảo mục tiêu đề ra trong công tác cải cách hành chính.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân chỉ đạo thực hiện nội
dung này.
3. Về việc kiểm tra kết quả triển khai Tết trồng cây, trồng cây phân tán
2021 và xây dựng Kế hoạch Tết trồng cây năm 2022
3.1. Giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn
vị liên quan và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp kết
quả triển khai thực hiện Tết trồng cây, trồng cây phân tán năm 2021, báo cáo kết
quả với Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết trước ngày 25/11/2021.
Đồng thời, chủ động phối hợp, bám sát các cơ quan chuyên môn của Sở Nông
nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc để phối hợp thực hiện việc kiểm tra triển khai Tết
trồng cây, trồng cây phân tán năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
3.2. Giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô
thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, phường
tham mưu, đề xuất UBND thành phố Kế hoạch Tết trồng cây năm 2022. Yêu
cầu báo cáo UBND thành phố trong tháng 12/2021.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết chỉ đạo thực hiện nội
dung này.
4. Về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022: Giao Thanh tra thành phố
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2022. Yêu cầu báo cáo UBND thành phố trong tháng 12/2022.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết chỉ đạo thực hiện nội
dung này.
5. Về hoàn thiện kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế
hoạch Đầu tư công năm 2022 và công tác quyết toán dự án hoàn thành, giải
ngân: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu, đề xuất UBND
thành phố thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, đảm bảo hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
6. Đối với một số nội dung khác được UBND tỉnh giao cho các sở, ban,
ngành triển khai thực hiện (như: lập quy hoạch tỉnh; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người
dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quy chế Văn hóa công sở; rà soát
các tồn tại, vướng mắc trong quản lý nhà nước ngành giáo dục): Yêu cầu các
phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp
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hoặc tham mưu, đề xuất UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban,
ngành trong quá trình triển khai thực hiện.
Trên đây là nội dung Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực
hiện một số công việc có liên quan đến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại
cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh lần thứ 46, năm 2021. Thừa lệnh Chủ
tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố thông báo đến
các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT;
- Như trên;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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Dương Đức Nam

