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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn,
khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
thành phố Vĩnh Yên, trong năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông
các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thành phố Vĩnh Yên (sau đây
gọi tắt là Đề án tháo gỡ điểm nghẽn), UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện Đề án tháo gỡ điểm nghẽn trong năm 2022, với nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Thành ủy Vĩnh
Yên đặt ra cho thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các
nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
- Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải
pháp để đạt được các mục tiêu của Đề án tháo gỡ điểm nghẽn.
- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của
các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp của Đề án.
2. Yêu cầu
- Bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy Vĩnh Yên và mục tiêu của
Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được giao. Phát huy
tối đa nguồn lực hiện có và tình hình thực tiễn tại địa phương trong triển khai
thực hiện Đề án.
- Các ngành, địa phương cần chủ động, sát sao phối hợp với các cơ quan
chuyên môn của các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất
của thành phố đã được UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành giải quyết.
- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời bảo đảm sự phối hợp
chặt chẽ, có hiệu quả giữa các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND các
xã, phường với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
Trong năm 2022, để tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tại 07 lĩnh vực đã
được chỉ ra tại Đề án tháo gỡ điểm nghẽn, UBND thành phố xây dựng các nhiệm
vụ, chỉ tiêu cần triển khai thực hiện. Trong đó:
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1. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022:
Gồm có 15 nhiệm vụ (Cụ thể như Phụ lục 01 kèm theo).
2. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu mới năm 2022: Gồm có 19 nhiệm vụ, được cụ thể
hóa thành 64 chỉ tiêu để đánh giá kết quả (Cụ thể như Phụ lục 02 kèm theo).
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Giao Tổ công tác của UBND thành phố để tháo gỡ các điểm nghẽn,
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố
1.1. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị và
UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế
hoạch này.
1.2. Kịp thời nắm bắt, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc hoặc
tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định để đảm bảo hoàn
thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
1.3. Hàng tháng, tổ chức họp Tổ công tác để nghe và tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch, Đề án.
2. Giao các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường
2.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Kế hoạch này tới toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; Chịu trách
nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ và kết quả thực hiện.
2.2. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch này,
chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.
2.3. Định kỳ 06 tháng 01 năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành
phố (Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng nộp trước ngày 20/5/2022; báo cáo kết
quả 01 năm thực hiện nộp trước ngày 20/11/2022).
3. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố
3.1. Hàng tháng, bố trí lịch họp để Tổ công tác làm việc với các đơn vị có
liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ, nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
3.2. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các phòng, ban, đơn
vị và UBND các xã, phường.
3.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo kết quả
thực hiện Kế hoạch, Đề án theo yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh hoặc Thành ủy
Vĩnh Yên. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu UBND thành phố xây dựng báo
cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các ban Xây dựng đảng, UB MTTQ và các đoàn thể, tổ chức
chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác phối hợp với UBND thành phố
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trong việc thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là các lĩnh
vực, điểm nghẽn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
như: Bồi thường GPMB; văn hóa, văn minh đô thị; xử lý vi phạm về đất đai xây
dựng,...
2. Các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND các xã, phường căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện
theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền cần báo cáo, tham mưu, đề xuất
UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.
3. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các
cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố (qua Văn phòng
HĐND và UBND thành phố) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ
đạo giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm
nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thành
phố Vĩnh Yên, trong năm 2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên.
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án Đề án tập
trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước thành phố Vĩnh Yên là nội dung quan trọng được UBND tỉnh,
Thành ủy Vĩnh Yên giao UBND thành phố thực hiện. Kết quả thực hiện các
nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này gắn với kết quả đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan. Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu các
phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (b/c);
- TTTU, HĐND t/p (b/c);
- CT, các PCT (b/c);
- CVP, các PCVP;
- Các ban Xây dựng Đảng; Văn phòng Thành ủy;
- UB MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Lưu: VT, VP, CVTH.
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