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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
họp nghe tình hình dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng năm 2021 và dự thảo Kế hoạch Đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày 28/10/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy
Thành cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tổ chức họp nghe các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố báo cáo tình hình dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025
Sau khi nghe các cơ quan báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự
họp, trên cơ sở thống nhất ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các sở,
ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Về phòng, chống dịch covid-19
1.1. Thống nhất quan điểm: Nhất quán mục tiêu đảm bảo tính mạng, sức
khỏe của người dân là trên hết và trước hết, thực hiện nghiêm “chống dịch như
chống giặc”; Đồng thời phải đảm bảo ứng phó linh hoạt, thích ứng kịp thời,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
1.2. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố:
(1) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ thực
hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các trường hợp chủ quan, lơ là
để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, chịu trách nhiệm toàn diện trước
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
(2) Tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ trong tổ chức, thực hiện
phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ;
linh hoạt, chủ động theo chức năng, thẩm quyền kịp thời đưa ra các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt trong các tình huống cấp bách, đảm bảo
phù hợp vói tình hình thực tế tại địa phương, nhưng không cực đoan, tiêu cực
trong áp dụng các biện pháp.
(3) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh theo
ngành, lĩnh vực, phạm vi được phân công; trong đó:
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(4) Giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản
lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường,
kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp;
Yêu cầu Ban chỉ đạo, tổ covid-19 cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên
cập nhật thông tin tình hình phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, kịp thời
phản ánh cấp có thẩm quyền; Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng tủ thuốc cơ
quan theo hướng dẫn của Sở Y tế; Tự khai báo lên hệ thống an toàn covid; Tự
xác định đối tượng có nguy cơ cao; Tự xét nghiệm tầm soát theo quy định.
(5) UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của Tổ covid-19 cộng đồng, tổ Covid-19 doanh nghiệp, tổ liên gia
tự quản; đảm bảo thực hiện giao ban, trao đổi thông tin hàng ngày, sớm phát
hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm SAR-CoV-2.
1.3. Về các ổ dịch phát sinh tại công đồng tại Phúc Yên giao UBND, Ban
Chỉ đạo thành phố Phúc Yên báo cáo cấp ủy triển khai nghiêm túc phê bình, rút
kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch chưa phát hiện, xử lý các
ổ dịch, để lọt các nguy cơ người từ vùng dịch về.
1.4. Giao Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh tại các tỉnh lân cận, khẩn
trương tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tạm thời phòng, chống dịch, không
để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh.
1.5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế sử dụng kinh phí
phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo quy định.
1.6. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động làm việc, thống nhất UBND
các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ dạy và học, đảm bảo chất lượng, hợp lý,
khoa học; Tăng cường kiểm tra, sàng lọc ngẫu nhiên, khóa chặt các nguy cơ lây
nhiễm dịch bệnh trong trường học.
1.7. Giao Công an tỉnh nghiên cứu vận hành các chốt, chủ động tham thực
hiện các chốt theo quy định của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
1.8. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh chủ động làm việc
với các doanh nghiệp xây dựng phương án (nếu cần thiết) cho công dân Phú
Thọ, các tỉnh đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được ở lại tỉnh.
1.9. Yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt
Ban ODA: Khi ký các hợp đồng với các tổ chức nước ngoài, lưu ý bổ sung
phương án, kịch bản phòng, dịch Covid-19 đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án
theo đúng cam kết.
2. Về dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn
- Thống nhất quan điểm:
+ Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch đầu tư
công bằng việc tính toán tối đa khả năng thu ngân sách từ tất cả các nguồn.

3
+ Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Ưu tiên các dự án
lớn, dự án trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện, khu
vực… khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.
- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Tập trung nguồn lực đầu tư:
+ Chỉnh trang, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới;
+ Phát triển cho an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển y tế, giáo
dục, môi trường, tạo nền tảng nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trong tỉnh;
+ Đối với các dự án giao thông: Tập trung phát triển các nút giao thông
lớn, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển; phát triển liên kết vùng, liên kết
tỉnh; giảm các dự án nhỏ lẻ.
+ Phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
+ Thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đặc biệt các nhiệm vụ
đảm bảo khu vực phòng thủ tỉnh.
+ Phát triển hạ tầng chuyển đổi số.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh rà soát, tính toán,
tổng hợp toàn bộ các khoản thu, dự kiến số thu và số chi trong giai đoạn 20212025 đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn dành cho chi ĐTPT; thống nhất, báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND
tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025; phương án kế hoạch Đầu tư công năm 2022, báo cáo UBND
tỉnh trong ngày 29/10/2021.
3. Tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng/2021
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021, yêu cầu
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục
tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao;
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 02/CTr-UBND
ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày
29/12/2020 của UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đẩy
mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công,
chỉ số cải cách hành chính… Các cấp, các ngành cần bảo Tăng cường tham mưu
các cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Tập trung tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh,
kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; đẩy mạnh cải cách
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hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách
hành chính cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu các giải pháp thúc đẩy
tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh các tháng cuối năm 2021, đầu năm
2022; phương án/kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
- Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh làm việc
với các sở, ngành, doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động tổ tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất, kinh doanh.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát hạ tầng, triển khai các nhiệm
vụ, giải pháp đảm bảo phải nâng cao thứ hạng công nghệ thông tin của tỉnh; chủ
động tham mưu, đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, chính phủ điện tử…
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVNCTH;
- VT.
( Hb).
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Kiều Xuân Thọ

