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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 223/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng  12  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2017. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quy 

chế làm việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành tại Quyết 

định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016; 

Ngày 27/12/2017 UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2017, 

trên cơ sở thảo luận của các Thành viên UBND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên 

họp. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và thông báo kết quả phiên họp. Cụ thể như sau: 

1. Về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 cho các Sở, ngành và 

huyện, thành, thị. 

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua và ban hành công bố 

các quyết định: (1) Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 22/12/2107 của UBND 

tỉnh về Ban hành Quy định giao và điều hành Kế hoạch Nhà nước năm 2018. (2) 

Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 22/12/2107 của UBND tỉnh về Giao chỉ tiêu 

kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 cho các Sở, ngành và huyện, thành, thị. (3) 

Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 22/12/2107 của UBND tỉnh về Quy định về 

tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.  

2. UBND tỉnh thống nhất thông qua Tờ trình số 940/TTr-STC ngày 

08/12/2017 của Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định về hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.  

Giao Sở Tài chính rà soát và hoàn thiện trình đề xuất UBND tỉnh báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh 

giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.  

3. Về dự thảo báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự phiên họp; đề nghị các thành 

viên UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu có ý kiên tham gia trực tiếp vào văn bản và 

gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất là 16h00 ngày 28/12/2017; 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Văn phòng UBND tỉnh tiếp 

thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh phê duyệt văn bản gửi Tỉnh 

ủy; thơi gian ngày 29/12/2017. 

4. Về các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 

Căn cứ Kết luận số 53- KL/TU ngày 07/12/2017 của BTV Tỉnh ủy và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tại phiên 
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họp Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai và chỉ đạo các cấp, các ngành một số 

nội dung sau: 

4.1. Về phát triển kinh tế:  

- Năm 2018, Chính phủ dự kiến chỉ đạo 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2018. Trong đó có rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Yêu cầu sau 

khi có Nghị quyết chính thức của Chính phủ, Sở KHĐT chủ trì, cùng các cơ quan 

liên quan có trách nhiệm tham mưu để triển khai cụ thể trên địa bàn tỉnh; 

- Về mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra từ 7,5-8% UBND tỉnh đã chỉ 

đạo tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/9/2017 yêu cầu ngay từ đầu năm 2018 các 

sở, ngành, các huyện, thành, thị thực hiện đồng bộ các giải pháp, đạt được mục tiêu 

theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; 

- Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực 

hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm, mở rộng thị trường; mở rộng diện tích sử dụng giống lúa chất lượng cao; 

ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thâm canh tăng năng suất; tiếp tục quan tâm, tuy 

nhiên cần phải có những đối mới công tác đầu tư, có cơ chế để xã hội hóa cao hơn 

trong việc xây dựng Nông thôn mới.  

- Về lĩnh vực công nghiệp: Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở 

Công Thương, các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư vào tỉnh đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục ưu tiên, vận động các Dự án 

trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn tỉnh; 

- Về lĩnh vực Dịch vụ, Du lịch: Tập trung tạo điều kiện cho các dự án tại các 

Khu du lịch trọng điểm của tỉnh ( Tam Đảo I, Tam Đảo II Tây Thiên, Đại Lải). Tập 

trung, tạo sự chuyển biến mới về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020. Các sở, ngành, địa phương đã được 

giao chủ đầu tư tập trung làm tốt công tác GPMB, các thủ tục liên quan để đẩy 

nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án hạ tầng phục vụ phát triển, 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Dự án bệnh viện đa khoa, Sản Nhi, các dự án phục 

vụ các Khu, cụm công nghiệp, các dự án phục vụ phát triển Khu du lịch Tam Đảo I, 

Tam Đảo II; 

Các chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ 

ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 để hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. 

Các đơn vị không hoàn thành sẽ phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Các sở, ngành, các chủ đầu tư đặc biệt chú ý thẩm tra kỹ cả về chủ trương 

đầu tư, các hạng mục để tránh lãng phí; đôn đốc tiến độ các dự án, tránh tình trạng 

đã bố trí vốn nhưng không giải ngân được, phải thu hồi, điều chuyển làm giảm hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư; 

http://123.25.70.142/qlvb/VBdi.nsf/str/1A240653E93C820D472581910082F9B9?OpenDocument
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Các địa phương chủ động để giải quyết các Dự án tồn đọng quá hạn chưa 

được quyết toán, các dự án đang trong thời hạn quyết toán; kiên quyết xử lý theo 

quy định đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu vi phạm về thời hạn quyết toán. Kiên 

quyết không để phát sinh nợ XDCB mới theo chỉ đạo của Chính phủ; 

- Về quản lý, điều hành ngân sách: Các sở, ngành, huyện, thành, thị và cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách tại Quyết định số 3563/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2107 của UBND tỉnh về Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2018. Kiên quyết xử lý và thu hồi nợ đọng thuế, quản lý chặt chẽ việc 

ứng trước và chi chuyển nguồn, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo kỷ 

luật, kỷ cương tài chính; các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán. Tăng 

cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các địa phương có 

nguồn thu, tập trung xử lý nợ XDCB trước đây. Cần linh hoạt trong điều hành sử 

dụng ngân sách, để sử dụng hiểu quả cao nhất nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp: các cấp, 

các ngành phải quyết liệt hơn công tác cải thiện môi trường đầu tư và môi trường 

kinh doanh của tỉnh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, 

mục tiêu đã được nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ 

và Kế hoạch hành động số 2700/KH-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần 

Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4589/KH-UBND ngày 

15/8/2013 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020.  

Hoàn thiện để trình HĐND trình ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng 

đến 2025. 

- Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi 

trường: Tháo gỡ những khó khăn về giá đất bồi thường - GPMB, đẩy nhanh việc xác 

định giá đất cụ thể của từng dự án; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự 

án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. 

Ngành Tài nguyên & MT, UBND các huyện, thành, thị rà soát, có kế hoạch cụ 

thể để xử lý những vi phạm lấn, chiếm, sử dụng đất trái phép. Kiên quyết quản lý, xử 

lý nghiêm những vi phạm trong việc khai thác tài nguyên, nhất là cát, sỏi, đất san lấp. 

Nghiên cứu, lựa chọn để thu hút được 01 Dự án XD nhà máy xử lý rác thải có công 

nghệ hiện đại, tạo điều kiện cho các Nhà máy hiện có hoạt động; 

4.2. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ: 

- Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai Chương trình đổi mới căn bản 

giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và liên 

thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo. Rà soát tiếp tục 

đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị cho các cấp học từ bậc học 

mầm non đến THCS theo chuẩn quốc gia 

- Về Y tế: Triển khai NQ 20, 21 TW; Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế; đẩy nhanh tiến độ Dự án Bệnh viện Đa 

khoa và Bệnh viện Sản Nhi. Đặc biệt quan tâm giữ gìn y đức trong ngành Y tế. Chủ 
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động công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Triển khai hiệu quả 

các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt việc hỗ trợ để có 

bảo hiểm y tế cho người cận nghèo.  

- Về công tác lao động, việc làm, chính sách xã hội: Triển khai hiệu quả các 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

giảm nghèo; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nông 

nghiệp. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tập trung vào thị trường có tiềm 

năng như Hàn Quốc và Nhật Bản. Giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động mất việc làm. Thực hiện tốt Đề án hỗ trợ nhà 

ở cho người có công với cách mạng; thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ 

nhà ở cho người nghèo ở khu vực nông thôn và người thu nhập thấp tại các đô thị. 

- Về Văn hóa, Thể thao: Đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá văn hoá, thể dục thể 

thao gắn với tăng cường quản lý các hoạt đông liên quan lễ hội, văn hoá, thể thao. 

Tăng cường xây dựng và sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao ở xã 

phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, thể thao 

thành tích cao.  

- Về khoa học và công nghệ: Rà soát kỹ các Đề tài nghiên cứu khoa học công 

nghệ theo hướng chọn ít đề tài nhưng có tính ứng dụng cao trong sản xuất, nhất là 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

Từng bước đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhằm góp phần nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm.   

4.3. Về xây dựng bộ máy và cải cách hành chính: Triển khai thực hiện Nghị 

quyết 18, 19 TW; tăng cường kiểm tra công vụ; kiểm điểm nghiem túc vi phạm cán 

bộ theo kết luận của UBKT TW; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, đảm bảo 

thực hiện Quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp 

trên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả ĐA 01, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn 

vị. Tiếp tục quan tâm việc cải cách hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả hơn; 

nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. 

4.5. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an 

ninh văn hoá- tư tưởng để kịp thời giải quyết, không để đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Tập 

trung làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Rà soát, có phương 

án để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp. 

5. Các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Mậu Tuất: 

5.1. Các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện xây dựng, 

ban hành Kế hoạch nhà nước trên địa bàn địa phương mình để tổ chức thực hiện; và 

quyết liệt chỉ đạo, tránh tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm 

vụ của các địa phương. 

5.2. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương hoàn thành thu tục đầu 

tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2018 để làm cơ sở phân khai chi tiết 
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đối với số vốn đầu tư để lại phân khai sau ngay trong tháng 01/2018. Không để kéo 

dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án; trường hợp các ngành không có 

phương án để phân bổ chi tiết nguồn còn lại, giao sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu điều chuyển cho lĩnh vực khác, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, 

đúng quy định pháp luật.  

5.3. Ngành nông nghiệp, các địa phương theo dõi, chuẩn bị tốt các điều kiện, 

chỉ đạo việc triển khai sản xuất vụ Đông- Xuân năm 2017-2018; chuẩn bị kế hoạch, 

phương án trồng cây đầu xuân Mậu Tuất.  

5.4. Về chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất: 

- Các sở, ngành chức năng, các địa phương khẩn trương rà soát, có kế hoạch 

thăm hỏi, hỗ trợ Tết cho các đối tượng hưởng chính sách đối với người có công, 

các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo theo quy định. Vận động, phối 

hợp tốt với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào 

Tết cho người nghèo; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN nắm bắt tình 

hình việc triển khai, thực hiện các chính sách về tiền lương, thưởng, lo Tết cho 

người lao động trong các doanh nghiệp; 

- Các ngành chức năng, nhất là ngành Văn hóa, các địa phương có kế hoạch 

tổ chức thực hiện, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết, các khu 

du lịch, đảm bảo vui, lành mạnh, phục vụ tích cực đời sống tinh thần của nhân dân, 

không để xảy ra tình trạng lợi dụng mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội trong các hoạt 

động văn hóa, chặt chém khách du lịch; 

- Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các địa phương lưu ý quán triệt, chỉ đạo 

triển khai các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết. 

6. Về kết quả xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới: Ban chỉ đạo tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất 100% công nhận thành phố Vĩnh 

Yên, thị xã Phúc Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực) hoàn 

thiện tài liệu hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhạn theo 

quy định. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2017 UBND 

tỉnh thông báo để các cơ, quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- VP Chính phủ (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CPCT, CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh; 

- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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