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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố
tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 4/2022
Ngày 26/4/2022, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
4/2022. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Tham
dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện các ban Xây dựng
Đảng, UBMTTQ và một số đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Công an thành
phố, Quân sự thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Vĩnh Yên; Ủy viên
UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND
các xã, phường.
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến tham gia và thảo luận của các đại
biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn thành phố
Yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia tại
phiên họp. Tập trung đánh giá, bổ sung, làm rõ hơn nữa về công tác lãnh đạo,
chỉ đạo; kết quả thực hiện công tác cấp nước, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng cấp nước; đánh giá, làm rõ các số liệu trong báo cáo. Báo cáo cần phải chỉ
rất rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp nước sạch và nguyên nhân cụ
thể của những tồn tại, hạn chế, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ
quan (chỉ ra cụ thể các thôn, tổ dân phố chưa được cấp nước sạch; chưa đạt mục
tiêu cấp nước bình quân đầu người,...). Trong báo cáo, yêu cầu tách rõ 02 phần:
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Phần nhiệm vụ và giải pháp yêu cầu phải nêu
cụ thể công việc cần triển khai thực hiện đối với từng đơn vị có liên quan (Công
ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, các phòng, ban, đơn vị và UBND các
xã, phường), để đạt được các mục tiêu đề ra. Lưu ý: thời gian báo cáo từ năm
2020 đến nay. Trên cơ sở đó, phòng Quản lý đô thị thành phố hoàn thiện báo
cáo, trình Chủ tịch UBND thành phố.
Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ động liên hệ, bố trí thời gian để Chủ tịch
UBND thành phố làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.
2. Báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn
thành phố Vĩnh Yên
Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp thu các ý kiến
tham gia tại phiên họp. Tập trung vào các nội dung sau: Bổ sung công tác lãnh
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đạo, chỉ đạo điều hành; chuẩn hóa, thống nhất lại số liệu; bổ sung đầy đủ phần
đất dịch vụ chưa giao; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao
đất dịch vụ.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết chỉ đạo nội dung này.
3. Báo cáo công tác Cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác
năm 2022
Yêu cầu phòng Nội vụ thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp.
Tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau: Rà
soát, hoàn thiện lại bố cục, thể thức của báo cáo (phân định rõ ràng giữa kết quả
đạt được với những việc chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại,
hạn chế; bổ sung nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, bao gồm cả nguyên
nhân chủ quan, khách quan); thống nhất số liệu giữa báo cáo với phần biểu kèm
theo; làm rõ những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới (tham
mưu, đề xuất những nhiệm vụ cụ thể, những giải pháp khắc phục các nội dung
còn yếu, kém, xếp thứ hạng thấp đã được UBND tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số
68/BC-UBND ngày 12/4/2022 về kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính
năm 2021 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: Công tác chỉ
đạo, điều hành cải cách hành chính; Hiện đại hóa nền hành chính), đặc biệt cần
bổ sung những giải pháp về cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, phòng
Nội vụ hoàn thiện lại báo cáo, trình xin kiến BTV Thành ủy theo Chương trình
làm việc.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân chỉ đạo nội dung này.
4. Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND
thành phố; UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ được giao
Yêu cầu phòng Nội vụ thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp,
chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong dự thảo Quy chế để tập trung phân định,
làm rõ trách nhiệm giữa đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; kiểm tra, rà soát kỹ
lưỡng, đảm bảo các quy định tại Quy chế phù hợp với các quy định có liên quan
của pháp luật hiện hành; đảm bảo các nội dung về trình tự phối hợp, thời gian
phối hợp và hình thức phối hợp. Trên cơ sở đó, phòng Nội vụ chỉnh sửa, hoàn
thiện lại nội dung của Quy chế.
Giao phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ xác định cụ
thể việc xây dựng, ban hành Quy chế có cần thực hiện theo quy định của Luật ban
hành Văn bản quy phạm pháp luật hay không, để từ đó tham mưu, đề xuất UBND
thành phố hình thức ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân chỉ đạo nội dung này.
5. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ
Thành ủy giao thực hiện năm 2022 (kỳ báo cáo: tháng 4/2022)
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Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp thu các ý kiến tham
gia tại phiên họp; nghiên cứu, chỉnh sửa đảm bảo thống nhất giữa phần báo cáo
với bảng, biểu kèm theo; làm rõ khối lượng công việc còn phải triển khai thực
hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tham mưu các nhiệm vụ tiếp theo
và những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong
tháng kế tiếp. Trên cơ sở đó, Văn phòng HĐND và UBND thành phố hoàn thiện
lại báo cáo, trình ký ban hành theo quy định.
6. Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tháng
4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022
Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp thu các ý kiến tham
gia tại phiên họp, để chỉnh sửa, hoàn thiện lại báo cáo và trình, ký ban hành theo
quy định.
7. Một số nội dung khác
7.1. Đề nghị Thủ trưởng các ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách
nhiệm, đổi mới tu duy, phương thức làm việc, phương pháp quản lý để đẩy
nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm
2022. Đặc biệt, các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố cần tập trung
nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được
giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
7.2. Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố làm tốt hơn nữa công
tác tham mưu, giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các nhiệm vụ
đã được UBND thành phố giao cho các đơn vị thực hiện.
7.3. Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết chỉ đạo họp, nghe
đơn vị báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
(PCTT&TKCN) năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trước khi ký,
ban hành theo quy định.
7.4. Yêu cầu phòng Quản lý đô thị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung
Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố, để báo cáo lại
lãnh đạo UBND thành phố tại phiên họp giao ban hàng tuần.
Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp, đôn đốc phòng
Quản lý đô thị thực hiện nhiệm vụ được giao và sắp xếp lịch họp để lãnh đạo
UBND thành phố nghe lại nội dung này.
7.5. Tăng cường kiểm tra toàn diện lĩnh vực y dược và an toàn thực phẩm
trên địa bàn thành phố.
7.6. Trưởng phòng Nội vụ thành phố nghiên cứu, báo cáo Chủ tịch UBND
thành phố các giải pháp cụ thể về con người, trang thiết bị, cơ chế chính sách,...
để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính.
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7.7. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tham mưu, phối
hợp, hướng dẫn UBND các xã, phường giải quyết đất dịch vụ và tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm về đất đai.
7.8. Đề nghị UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thường
kỳ UBND thành phố tháng 04/2022. Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố, Văn
phòng HĐND và UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- TTTU, HĐND, UBND t/p (b/c);
- Các Ủy viên UBND thành phố;
- Các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội t/p;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Ban CHQS thành phố, Công an thành phố;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, VP, CVTH.
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