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BAN QUẢN LÝCÁC             
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-BQLKCN          Vĩnh Phúc, ngày          tháng  3  năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  

cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

 

Thực hiện Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị; Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 

2022; Văn bản số 1257/UBND-TH1 ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị,  Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch 

triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị với những nội dung như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH 

1. Kế hoạch bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả 

các nhiệm vụ của người đứng đầu Ban Quản lý các KCN đã được giao tại  

Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022. 

 2. Kế hoạch xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời 

gian hoàn thành, sản phẩm kết quả thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu 

Ban Quản lý các KCN trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao.  

3. Kế hoạch đặt mục tiêu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng 

bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính 

trị cao, nỗ lực lớn của các phòng chuyên môn, tạo động lực làm việc, đồng thời, 

khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là 

những kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ công chức, viên chức 

(CCVC) của Ban. 

II. YÊU CẦU 

1. Trưởng Ban Ban Quản lý các KCN xác định các nhiệm vụ được giao tại  

Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022 là nhiệm 

vụ trọng tâm, cần thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung được giao; xác 

định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc theo yêu cầu. Có sự chỉ 

đạo trực tiếp và giám sát chặt chẽ các phòng chuyên môn để thực hiện toàn diện, 

có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
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2. Trưởng  các phòng chuyên môn, CCVC của Ban căn cứ nhiệm vụ được 

giao phải có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; kịp 

thời đề xuất những giải pháp, cũng như những khó khăn trong quá trình thực 

hiện để giúp Trưởng Ban chỉ đạo hiệu quả nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao 

với kết quả tốt nhất.  

3. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ vào công tác kiểm điểm, phê bình và tự 

phê bình của tập thể Lãnh đạo; tập thể phòng, cá nhân CCVC; công tác đánh giá, 

bình xét thi đua khen thưởng và xếp hàng năm đối với tập thể phòng, cá nhân 

CCVC trong Ban.  

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 

11/01/2022 của BTV Tỉnh ủy: 

1.1. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tối thiêu 02 khu công 

nghiệp. Thời gian thực hiện: Quý I+II/2022: 01 khu; Quý III+IV/2022: 01 khu. 

1.2. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, chính quyền địa phương trong 

quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh . Thời gian thực hiện: Quý II/2022 

1.3. Triển khai khởi công xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới 

được thành lập trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: các KCN Sơn Lôi, Sông 

Lô I, Sông Lô 2, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa trong Quý III/2022; KCN Nam 

Bình Xuyên trong Quý IV/2022. 

1.4. Quy chế quản lý các doanh nghiệp thứ cấp trong các khu công 

nghiệp. Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

1.5. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch lại mạng lưới các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Quý IV/2022  

2. Nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh: 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách 

thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030. Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp hoặc giao cho các Phó Trưởng Ban chỉ 

đạo trực tiếp các phòng chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ được giao. Các 

Phó Trưởng Ban được giao chỉ đạo trực tiếp nhiệm vụ nào thì có trách nhiệm báo 

cáo định kỳ với Trưởng Ban về tiến độ, kết quả hoàn thành của nhiệm vụ đó (thời 

gian do Trưởng Ban quy định). 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khắc phục khuyết điểm, tồn tại hạn chế 

năm 2021 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có).  
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  2. Các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu 

tại phần III Kế hoạch này và Phụ lục đính kèm bảo đảm chất lượng sản phẩm, 

đúng thời gian quy định.    

3.  Giao Văn phòng làm đầu mối giúp Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc các 

phòng chuyên môn thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm được phân công; thực 

hiện tuyên truyền việc ban hành Kế hoạch này trên Cổng TTĐT của Ban; tổng 

hợp báo cáo định kỳ với UBND tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ chậm nhất 

vào ngày 13 hàng tháng; báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm 

năm 2021 theo kết luận của BTV Tỉnh ủy (nếu có).   

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các phòng chuyên 

môn phản ánh về Văn phòng để báo cáo Trưởng Ban xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CMNV, TTDVHTĐT; 

- CTTĐT Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Phương 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BAN QUẢN LÝ CÁC KCN;  

CÁC NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BQLKCN ngày      tháng  3   năm 2022 của Ban Quản lý các KCN) 

STT Nội dung nhiệm vụ được giao 

Xác định thời gian 

thực hiện hoàn thành  

năm 2022 

Sản 

phẩm 

kết quả 

thực 

hiện 

Phòng, đơn vị 

chủ trì 

Phòng, đơn vị 

phối hợp 

I Nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của BTV Tỉnh ủy: 

1 
Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương 

đầu tư tối thiêu 02 khu công nghiệp  

Quý I+ II: 01 Khu; Quý 

III+IV: 01 Khu 

Quyết 

định 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

xây dựng 

Phòng QLMT và 

GSĐT, Văn 

phòng 

2 

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, 

chính quyền địa phương trong quản lý 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh  

Quý II Quy chế 
Phòng QLMT 

và GSĐT  

Phòng QL 

QH&XD, 

QLĐT,QLLĐ, 

Văn phòng 

3 

Triển khai khởi công xây dựng hạ tầng 

các khu công nghiệp mới được thành 

lập trên địa bàn tỉnh (các KCN: Sơn 

Lôi, Nam Bình Xuyên, Sông Lô, Sông 

Lô 2, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa)  

- Các KCN Sơn Lôi, 

Sông Lô I, Sông Lô 2, 

Thái Hòa - Liễn Sơn - 

Liên Hòa: Quý III/2022;                        

- KCN Nam Bình 

Xuyên: Quý IV/2022. 

Tổ chức 

khởi 

công 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

xây dựng 

Phòng QLMT và 

GSĐT, Văn 

phòng 

4 
Quy chế quản lý các doanh nghiệp thứ 

cấp trong các khu công nghiệp  
Quý III 

Quyết 

định 

Phòng Quản lý 

đầu tư 
Văn phòng 

5 

Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 

lại mạng lưới các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh  

Quý IV 
Hoàn 

thành 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

xây dựng 

Phòng QLMT và 

GSĐT 



 

 

5 

TT Tên nhiệm vụ Thời gian hoàn thành 

Sản 

phẩm 

hoàn 

thành 

Phòng, đơn vị 

chủ trì 

Phòng, đơn vị 

phối hợp 

II Nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: 

6 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 

Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách 

thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực công 

nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030  

Quý III 
Nghị 

quyết 

Phòng Quản lý 

đầu tư 

Phòng QLMT và 

GSĐT, Văn phòng 
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PHỤ LỤC II 

THỰC HIỆN KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG CHƯA THỰC 

HIỆN XONG THEO GỢI Ý KIỂM ĐIỂM CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NĂM 2021 

((Kèm theo Kế hoạch số           /KH-BQLKCN ngày      tháng  3   năm 2022 của Ban Quản lý các KCN) 

STT 

Nội dung nhiệm vụ được gợi ý kiểm điểm của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thuộc ngành, lĩnh vực chưa 

thực hiện xong của năm 2021 

Xác định thời 

gian thực hiện 

hoàn thành  

năm 2022 

Sản phẩm 

kết quả thực 

hiện 

Ghi chú 

 Không có    

Ban đã khắc phục 

xong trong năm 2021. 

Ban đã báo cáo 

UBND tỉnh tại VB số 

24/BQLKCN-KHTH 

ngày 26/11/2021. 
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