ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1398 /UBND-VP
V/v triển khai thực hiện Chương
trình công tác của Thành ủy
tháng 5/2022

Vĩnh Yên, ngày 09

tháng 05 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Công an thành phố; BCH Quân sự thành phố;
- UBND các xã, phường.
Để triển khai thực hiện Chương trình công tác của Thành ủy tháng 5/2022
(được sao gửi kèm), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Yêu cầu các thành viên UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã,
phường bám sát Chương trình công tác của Thành ủy Vĩnh Yên tháng 5/2022 để
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.
1.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện
hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện
đa mục tiêu trong phòng chống dịch, bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội.
1.3. Ủy viên UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch
UBND các xã, phường trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố
tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022, được cụ thể hóa tại Thông báo số 94/TBUBND ngày 27/4/2022, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
được giao trong tháng 5/2022. Đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được BTV Tỉnh ủy giao cho thành phố trong năm 2022
và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BTV Thành ủy giao thực hiện trong năm 2022
cho người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường. Tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác của UBND thành phố và
Chương trình công tác của Thành ủy Vĩnh Yên trong tháng 5/2022.
1.4. Ngoài các nội dung theo Chương trình công tác tháng 5/2022 của
Thành ủy Vĩnh Yên, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trên cơ sở
chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương để
chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND thành phố báo cáo Thành ủy
Vĩnh Yên giải quyết các nội dung quan trọng, đột xuất phát sinh trong tháng,
đảm bảo thực hiện đúng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, Ban
Thường vụ và Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
và Quy chế làm việc của UBND thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.
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2. Về việc thực hiện các hoạt động của Thành ủy, BTV Thành ủy và
Thường trực Thành ủy
2.1. Giao phòng Quản lý đô thị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND thành
phố tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 27/4/2022, khẩn trương hoàn thiện
Báo cáo kết quả thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn thành phố và báo cáo
thông qua lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 09/5/2022, trước khi trình ký,
gửi BTV Thành ủy trước ngày 10/5/2022.
2.2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp thu ý kiến chỉ
đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 27/4/2022, khẩn
trương hoàn thiện Báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân trên địa
bàn thành phố, trình Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết xem xét, ký
ban hành để gửi BTV Thành ủy trước ngày 10/5/2022.
2.3. Giao phòng Nội vụ thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND thành
phố tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 27/4/2022, khẩn trương hoàn thiện
Báo cáo công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2022, trình
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân xem xét, ký ban hành để gửi BTV
Thành ủy trước ngày 10/5/2022.
2.4. Ngoài các nội dung nêu trên, UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa
phương bám sát các hoạt động, chỉ đạo của BTV Thành ủy, Thường trực Thành
ủy để chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc phát sinh theo yêu cầu.
3. Về hoạt động của lãnh đạo UBND thành phố, UBND thành phố
trong tháng 5/2022
3.1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố trên cơ sở lĩnh vực
được phân công phụ trách, chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc trực tiếp với
các ngành, địa phương để nghe báo cáo tiến độ, nắm bắt những khó khăn, vướng
mắc và chỉ đạo giải quyết, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1)
Tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 và xây dựng Đề án, Nghị quyết về phát triển thành phố
Vĩnh Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; (2) Đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2022, đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư
để khởi công thực hiện các dự án mới trong năm 2022; (3) Tập trung rà soát,
phân bổ các nguồn vốn chưa phân khai, tranh thủ huy động thêm các nguồn vốn
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách tỉnh và rà soát, điều chuyển nguồn
vốn đầu tư công năm 2022 đã phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm
vụ giải ngân vốn đầu tư công được giao; (4) Tăng cường công tác quản lý tài
nguyên môi trường, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng; (5) Đẩy mạnh công tác bồi
thường GPMB tại các dự án trọng tâm, trọng điểm được BTV Tỉnh ủy và BTV
Thành ủy Vĩnh Yên giao thực hiện năm 2022; (6) Tăng cường công tác chỉnh
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trang đô thị, duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ một số sự kiến lớn
diễn ra trên địa bàn thành phố trong tháng 5/2022, đồng thời chuẩn bị chu đáo,
đảm bảo công tác an sinh xã hội và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương
binh liệt sỹ theo Kế hoạch đã đề ra; (7) Tổ chức thành công các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch, chương trình đề ra; tập trung chỉ
đạo hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường và chuẩn bị chu đáo các
điều kiện để tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố; (8) Hoàn thành việc
đánh giá, xếp loại chất lượng học sinh cuối năm và tổng kết năm học 2021-2022,
đồng thời chuẩn bị chu đáo cho công tác tuyển sinh đầu cấp, phân tuyến tuyển
sinh; (9) Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, tiếp tục
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng bộ máy chính quyền; (10)
Đảm bảo công tác quân sự quốc phòng, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn thành phố.
3.2. Lãnh đạo UBND thành phố họp giao ban vào sáng thứ Hai hàng tuần
để thông qua các nội dung công việc theo đề nghị của các phòng, ban, đơn vị và
theo đề xuất của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
3.3. UBND thành phố dự kiến tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5/2022
vào ngày 26/5/2022, để thông qua 13 nội dung báo cáo theo Chương trình công
tác của UBND thành phố năm 2022, gồm:
a) 06 nội dung báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chuẩn bị:
(1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2022; (2) Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (3) Báo
cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp thành phố 6 tháng đầu năm 2022;
(4) Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên
năm 2021; (5) 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 2022; (6) Báo cáo tình hình thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2022.
b) 02 nội dung báo cáo do Thanh tra thành phố chuẩn bị: (1) Báo cáo kết
quả công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; (2) Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân,
giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ
06 tháng cuối năm 2022.
c) 01 nội dung báo cáo do phòng Tư pháp chuẩn bị: 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 06 tháng đầu năm 2022.
d) 01 nội dung báo cáo do Công an thành phố chuẩn bị: Báo cáo Kế hoạch
triển khai tháng cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố.
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e) 01 nội dung báo cáo do BCH Quân sự thành phố chuẩn bị: Báo cáo công
tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường năm 2022.
f) 02 nội dung báo cáo do Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn
bị: (1) Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tháng 5/2021
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021; (2) Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện
nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết với BTV Thành ủy năm 2022 (kỳ báo cáo: tháng
5/2022).
Để đảm bảo nội dung, chất lượng của báo cáo trước khi trình thông qua
UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2022, UBND thành phố yêu
cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo chủ động xây dựng dự
thảo báo cáo, xin ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan để tiếp thu, chỉnh
sửa và trình thông qua lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực. Sau khi
được lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực thông qua, đơn vị được giao
soạn thảo báo cáo đăng ký báo cáo thông qua tập thể lãnh đạo UBND thành phố
tại phiên họp giao ban hàng tuần. Các nội dung công việc này yêu cầu thực
hiện xong trước ngày 20/5/2022.
3.4. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố
a) Đôn đốc, giám sát các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường triển
khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này; kịp thời báo cáo UBND
thành phố những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.
b) Chủ động sắp xếp lịch họp định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu
cầu, để lãnh đạo UBND thành phố nghe, thống nhất những nội dung công việc
quan trọng trước khi trình, báo cáo UBND thành phố hoặc Thường trực, BTV
Thành ủy và BCH Đảng bộ thành phố theo Quy chế làm việc.
Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực
hiện Chương trình công tác của Thành ủy Vĩnh Yên tháng 5/2022. Thừa lệnh
Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố thông báo
đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thành ủy Vĩnh Yên (b/c);
- CT, các PCT (b/c);
- Như trên;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VP, CVTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Phan Thương Điệp

