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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh
và một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5/2020,
nhiệm vụ công tác điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 6/2020
I. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh tháng 05/2020
UBND tin
̉ h tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 362/CTrUBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 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 năm 2020; chỉ đạo các cấp , các ngành
thường xuyên, chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh , đầu tư, kịp thời
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , đôn đố c đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân các dự án đầu tư lớn , trọng điểm, bảo đảm tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh tiếp tục phát triể n tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.
Tháng 5/2020, UBND tin̉ h chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình
công tác, tổ chức phiên họp thường bàn và thông qua các nội dung, cụ thể: Báo cáo
kết quả kiểm tra và đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty Yên Lộc tại xã Ngọc
Thanh, thành phố Phúc Yên; Báo cáo về việc thực hiện các dự án Trung tâm lễ hội
Tây Thiên, tính khả thi việc thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt
và đề xuất giải pháp giải quyết các vướng mắc mắc trong việc thực hiện dự án; Báo
cáo điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ xã Quất Lưu (khu số 1), huyện
Bình Xuyên; Báo cáo địa điểm khu tái định cư dự án đường nối từ đường Hợp
Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn 2), đoạn từ đường Hợp Châu Đồng Tĩnh đến thị trấn Hoa Sơn và dự án đường tránh phía Đông thị trấn Hợp Hòa,
huyện Tam Dương; Báo cáo Điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT khu 3 thị trấn Hương
Canh để ĐTXD tuyến đường kết nối cụm dân cư khu phố 2 với ĐT305B và đường
ĐH32; xây dựng nhà văn hóa TDP Trong Ngoài, Vam Dộc, thị trấn Hương Canh;
Báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày
31/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham
gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Báo cáo dự thảo Nghị quyết thay thế
Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐNĐ về quy định số
lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã,
ở thôn, tổ dân phố; Báo cáo địa điểm, diện tích ĐTXD nghĩa trang nhân dân cát
táng tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Báo cáo kết quả thẩm định phê
duyệt chủ trương điều chỉnh dự án kinh doanh khách sạn và khu dịch vụ giải trí của
Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt Đức; Báo cáo hỗ trợ vốn đầu tư dự án cải tạo,
nâng cấp đường ĐH26B huyện Tam Dương, đoạn từ QL.2C (xã An Hòa) đến
ĐT.309C (xã Đồng Tĩnh); Báo cáo đề án phát triển công nghệ thông tin trong
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ngành y tế giai đoạn 2020-2025; Báo cáo dự thảo điều chỉnh sửa đổi Nghị quyết số
50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư; Báo cáo hỗ
đề xuất nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị
Vĩnh Phúc đoạn từ ĐT 305 đến QL.2C (giai đoạn 1); Báo cáo hỗ đề xuất thực hiện
nghiên cứu đầu tư dự án Đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường QL.2C (phường
Đồng Tâm- Vĩnh Yên); Báo cáo dự thảo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với
Thường trực Tỉnh ủy về kết quả công tác giải quyết đất dịch vụ và các tồn tại về đất
đai trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm năm 2020; Báo cáo, đề xuất phê duyệt nhiệm
vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường từ nút giao lập
thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch) đến
cầu Phú Hậu và đường nối từ cầu Phú Hậu đến QL2; Hỗ trợ kinh phí đối với 3 xã
thực hiện dồn thửa đổi ruộng năm 2017 của huyện Vĩnh Tường; Báo cáo kết quả
thẩm định dự án Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về đấu giá
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo về phương án đấu giá cho thuê đất tại Cụm Kinh tế, xã hội
Tân Tiến; Báo cáo, đề xuất phê duyệt điều chỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Hợp
Thịnh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị
công bố kết quả khảo, đánh giá giá năng lực điều hành của các sở, ban ngành và địa
phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (DDCI 2019); Báo cáo dự thảo Kết
luận thanh tra thực hiện thanh tra công vụ trong việc giải quyết các thủ tục, nội
dung liên quan đến thực hiện 02 dự án: Bệnh viện Sản Nhi, Dự án Nhà Kỹ thuật
nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh ngày 20/4/2020; Báo cáo Điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía
Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường QL2 (xã Việt Xuân); Báo
cáo Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người
dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo ban hành Danh
mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản
cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo ban hành Quy
định tài sản có giá trị lớn trong 3 trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích
kinh doanh, cho thuê.
Tháng 5/2020, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung trong chương trình
công tác, tổ chức phiên họp thường bàn và thông qua các nội dung, cụ thể: Dự thảo
Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐNĐ
về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người
hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị-xã hội
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Đề án về phát triển công nghệ thông tin trong ngành y
tế giai đoạn 2020-2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của
BCH Đảng bộ tỉnh số 84-CTr/TU ngày 31/12/2019 thực hiện Nghị quyết số 52NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiến độ, kết quả thực hiện
các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết
số 42/NQ-CP của Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong
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triển khai thực hiện; Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và giải quyết đất
dịch vụ cho nhân dân; Dự thảo Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử
dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Danh mục tài sản cố định
đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc.
Về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:UBND tỉnh
thực hiện đã thực hiện những nội dung sau: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua
Nghị quyết về kế hoạch chi tiết, một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và dự toán
kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc; Ban hành quyết định về hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng là thân nhân người
có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
(Lần 2); Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19; ban hành Quyết định về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở
Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc; chỉ đạo phối hợp kiểm tra việc giám sát thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 giữa Ban
thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các tôt chức chính trị - xã hội;
ban hành Quyết định thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện trong phòng,
chống dịch COVID-19 tại Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc.
II. Một số nét chính về tình hình KT-XH của tỉnh tháng 05/2020
1. Về kinh tế
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
+ Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ
Đông xuân năm 2020 đạt 53.585 ha, giảm 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài
diện tích rau các loại tăng, các loại cây trồng chủ yếu còn lại đều giảm. Cụ thể: lúa
đạt 29.887 ha, giảm 0,87% so với cùng kỳ; ngô 8.033 ha, giảm 15,76%; khoai lang
1.870 ha, giảm 6,94%; đậu tương 804 ha, giảm 18,72%; lạc 1.831 ha, giảm 3,55%;
rau các loại 7.603 ha, tăng 11,05% so với cùng kỳ...Mặc dù tỉnh đã có rất nhiều cơ
chế, chính sách hỗ trợ cho người sản xuất, nhưng diện tích gieo trồng hàng năm vẫn
có xu hướng giảm, nguyên nhân do chi phí lớn, phải đầu tư mất nhiều công lao
động, hiệu quả kinh tế không cao nên nhiều diện tích bị bỏ không, một số diện tích
không gieo trồng được do chưa hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng; diện tích
chuyển sang các dự án xây dựng khu đô thị, đất giãn dân, làm đường giao thông...
Sản xuất vụ Đông xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến bất
thường gây mưa lớn, mưa đá đã ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng, 3 nhất
là các loại rau ăn lá. Đến nay, một số diện tích lúa Xuân sớm ở các huyện Sông Lô,
Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch đã chín và đi vào thu hoạch.
+ Chăn nuôi: Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định. Chăn nuôi
gia cầm phát triển tốt do có thị trường tiêu thụ, không có dịch bệnh lớn xảy ra,
người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô đàn. Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó
khăn trong công tác tái đàn do giá con giống quá cao, nguồn cung cấp con giống từ
các cơ sở chăn nuôi uy tín, đảm bảo an toàn còn hạn chế. Ước tính tháng Năm, đàn
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trâu toàn tỉnh giảm 0,70% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò giảm 3,43%;
đàn gia cầm tăng 4,50%; đàn lợn giảm 23,15%. Trong tháng, các đơn vị chức năng
đã hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phun thuốc khử
trừng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi đợt I năm 2020 theo kế hoạch.
Công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản
phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng tiếp tục được
tăng cường và thực hiện nghiêm túc.
+ Sản xuất lâm nghiệp
Tháng Năm, thời tiết mưa nhiều thuận lợi cho sản xuất lâm nghiệp. Công tác
chuẩn bị hiện trường trồng rừng mới theo kế hoạch đang được các đơn vị sản xuất
lâm nghiệp khẩn trương thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 392 ha rừng
trồng mới tập trung, tăng 1,61% so với cùng kỳ và đạt 60,34% kế hoạch năm; số
cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 910 nghìn cây; sản lượng gỗ khai thác trong
tháng ước đạt 3.021 m3 , tăng 4,13%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.831 ste,
tăng 1,47% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng tiếp tục được các đơn
vị sản xuất lâm nghiệp, các chủ rừng và các địa phương chủ động, tích cực thực
hiện. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
+ Sản xuất thuỷ sản
Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh tháng Năm phát triển ổn định, thời tiết
diễn biến thuận lợi, đàn cá phát triển tốt, giá thủy sản duy trì ở mức khá đem lại thu
nhập ổn định cho các hộ nuôi trồng. Nguồn cung con giống ổn định, chất lượng
ngày càng được nâng cao, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu nuôi trồng của bà con trong
và ngoài tỉnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản đến hết tháng Năm dự kiến đạt 5.313
ha, tăng 0,10%; Sản lượng thuỷ sản trong tháng ước đạt 1.903 tấn, tăng 4,18% so
với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 126 tấn, bằng 99,06%; sản lượng
nuôi trồng đạt 1.777 tấn, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước.
1.2. Về sản xuất công nghiệp
Tháng Năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước khôi phục
trở lại. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn đặc biệt đối với
những doanh nghiệp FDI do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại
các nước trên thế giới, một số nước đã cơ bản khống chế dịch nhưng chưa mở cửa
trở lại đã ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất có chuỗi cung ứng toàn cầu như linh
kiện điện tử, lắp ráp ô tô, xe máy, may mặc, giày da...Ước tính chỉ số sản xuất toàn
ngành công nghiệp tháng Năm tăng 52,84% so với tháng trước, song so với cùng
kỳ giảm sâu tới 30,63%. Tính chung năm tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn
ngành công nghiệp ước tính giảm 13,99% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 10 năm
trở lại đây.
1.3. Đầu tư, xây dựng
Trong tháng, các chủ đầu tư và đơn vị thi công nhất là các dự án trọng điểm
đã tập trung, huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến
độ thi công, hoàn thànhcác công trình đúng kế hoạch. Số công trình, dự án mới
khởi công trong tháng tăng. Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách
Nhà nước do địa phương quản lý tháng Năm đạt 365,48 tỷ đồng, tăng 18,75% so
với tháng trước và giảm 20,78% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách
Nhà nước cấp tỉnh đạt 220,83 tỷ đồng, tăng 4,78%, vốn ngân sách cấp huyện đạt
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121,49 tỷ đồng, tăng 46,02%, vốn ngân sách cấp xã đạt 23,16 tỷ đồng, tăng 67,37%
so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân
sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.784,25 tỷ đồng, giảm 17,42% so
với cùng kỳ và bằng 26,93% kế hoạch vốn giao đầu năm. Trong đó vốn ngân sách
cấp tỉnh đạt 1.086,25 tỷ đồng, cấp huyện đạt 565,97 tỷ đồng, cấp xã đạt 132,03 tỷ
đồng.
1.4. Thương mại, giá cả và dịch vụ
Tháng Năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình
thường sau lệnh dỡ bỏ giãn cách xã hội. Tình hình giá cả ổn định, các đơn vị kinh
doanh, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn hàng,
với các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng;các khu du
lịch, dịch vụ trên địa bàn được mở cửa trở lại; nhu cầu vận 7 chuyển hàng hòa và đi
lại của người dân đều tăng... Hoạt động lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đã đáp ứng
tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Kết quả kinh doanh thương
mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn tháng Năm tăng khá so với tháng trước nhưng
vẫn giảm sâu so với cùng kỳ.
+ Về vận tải hành khách và hàng hoá:
Giá xăng dầu giảm mạnh cùng với việc dỡ bỏ giãn cách xã hội và giới hạn số
chỗ trên phương tiện giao thông công cộng nên nhu cầu đi lại của người dân tăng
cao đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã khiến cho doanh thu ngành vận tải trong
tháng đạt khá cao so với tháng trước. Tính chung 5 tháng vận chuyển hàng hóa đạt
10.407 nghìn tấn, giảm 23,57%; luân chuyển hàng hóa đạt 769 triệu tấn.km, giảm
24,44% so cùng kỳ. Tổng doanh thu vận tải tháng Năm ước đạt 250,4 tỷ đồng, tăng
73,73% so với tháng trước và giảm 31,53% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành
khách đạt 33,2 tỷ đồng, giảm 59,25%; vận tải hàng hóa 212,1 tỷ đồng, giảm
22,11% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải đạt 1.330
tỷ đồng, giảm 25,97% so với cùng kỳ.
+ Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng Năm, giá xăng dầu tiếp tục có sự điều chỉnh
giảm 02 lần liên tiếp với mức giảm 5,01%, làm cho nhóm giao thông giảm 2,52%so
với tháng trước, là nguyên nhân chính dẫn đến Chỉ số (CPI) tháng Năm giảm
0,31% so với tháng trước, giảm 2,03% so với tháng Mười hai năm trước. Cùng với
nhóm giao thông, 5 nhóm có chỉ số giảm trong tháng là nhóm may mặc, mũ nón và
giày dép giảm 2,21%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 1,03% chủ yếu ở nhóm
du lịch trọn gói giảm 6,59% do sau dịch Covid-19 các tour du lịch đồng loạt giảm
giá tour để kích cầu du lịch đã khiến cho chỉ số của nhóm giảm; nhóm hàng ăn và
dịch vụ ăn uống giảm 0,01% do trong tháng một số mặt hàng chính yếu như gạo tẻ,
gạo nếp các loại, thịt bò các loại, cá tươi, trứng các loại, các loại đậu và lạc, rau
tươi các loại giảm,... Trong tháng có 3/11 nhóm hàng hóa ghi nhận chỉ số giá tăng
so với tháng trước là: nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng
1,35% chủ yếu ở giá gas được điều chỉnh từ ngày 01/5/2020 với mức tăng 10,91%
(tăng 30.000đ/bình 12kg) so với tháng trước; đồ uống và thuốc lá tăng 0,85% do
thời tiết nắng nóng, nhu cầu ở mặt hàng bia hơi, bia lon, bia chai và một số loại
nước ngọt tăng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%. Các nhóm còn lại
giá tương đối ổn định. Giá vàng trên địa bàn tỉnh tăng khá, chỉ số giá trong tháng
tăng 1,08% so với tháng trước, giá vàng bình quân trên thị trường tự do là 4.769
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nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do có xu
hướng giảm 0,01% so với tháng trước; giá bán bình quân ở mức 22.940 đồng/USD.
1.5. Tín dụng, ngân hàng
+ Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước
Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19,
UBND tỉnh triển khai nhiều chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN. Theo số liệu của Kho
bạc Nhà nước tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 15/5/2020 đạt 11.952
tỷ đồng, tăng 21,07% so với tháng trước, bằng 97,23% so với cùng kỳ, đạt 34% dự
toán. Trong đó, thu nội địa đạt 10.644 tỷ đồng, tăng 34,67% so với 9 tháng trước,
bằng 36,26% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.266 tỷ đồng, bằng
30,51% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/5/2020 đạt 7.851
tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.314 tỷ đồng (bao gồm cả tạm ứng),
chi thường xuyên đạt 3.519 tỷ đồng.
+ Hoạt động ngân hàng, tín dụng
Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay vốn, từ ngày 13/5/2020,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giảm đồng bộ các mức lãi suất điều hành. Mặt
bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng có xu hướng giảm (giảm từ 0,52%/năm) với quy mô lớn để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19. Lãi suất huy động phổ biến ở mức 4,0-7,2%/năm đối với tiền gửi có
kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,58,5%/năm; các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,0-10,5%/năm.
Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/5/2020 đạt 76.000tỷ đồng, giảm 5,94%
so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi các tổ chức kinh tế 22.500 tỷ đồng, giảm
31,81%; tiền gửi tiết kiệm 52.330 tỷ đồng, tăng 11,88%; phát hành giấy tờ có giá
1.170 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay dự kiến đến
31/5/2020 đạt 78.800 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ
cho vay ngắn hạn đạt 51.300 tỷ đồng, tăng 0,82%, chiếm 64,85% tổng dư nợ; dư nợ
cho vay trung và dài hạn đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 1,34% so với cuối năm 2019;
chiếm 35,15% tổng dư nợ. Nợ xấu tháng 5/2020 ước đạt 930 tỷ, chiếm tỉ lệ 1,18%
trên tổng dư nợ. Nợ xấu có xu hướng tăng do nhiều khách hàng gặp khó khăn
không trả được nợ đúng hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.
+ Bảo hiểm
Tính đến tháng 5/2020, toàn tỉnh có 1.047.343 người tham gia đóng bảo
hiểm các loại. Trong đó, bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 197.265 người,
BHXH tự nguyện là 6.777 người, bảo hiểm thất nghiệp là 189.665 người, bảo hiểm
y tế (BHYT) là 1.040.566 người. Kết quả thu BHXH tháng Năm đạt 422 tỷ đồng,
đạt 38,3% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong tháng, Bảo hiểm xã hội
tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện chi đúng, chi đủ, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng
chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)với tổng số tiền là 363,7 tỷ đồng (trong đó:
Chi BHXH là 267,5 tỷ đồng, chi BHYT là 96,2 tỷ đồng). Lũy kế 5 tháng, BHXH
thu 1.941 tỷ đồng, chi 1.714 tỷ đồng.
2. Một số vấn đề xã hội
2.1. Tình hình giáo dục
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Từ ngày 4/5/2020, học sinh các khối Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giáo
dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh đi học trở lại. Ngay sau khi
học sinh đi học trở lại, cùng với việc chủ động phòng, chống dịch, các nhà trường
đã khẩn trương ổn định tổ chức, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập
của học sinh, tập trung dạy kiến thức mới kết hợp với củng cố kiến thức cũ nhằm
nhanh chóng ổn định nền nếp học tập và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.
Công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT năm học
2020-2021 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành tại Quyết định số 1109/QĐUBND. Theo đó, đối với lớp 6, sử dụng hình thức xét tuyển và kết hợp xét tuyển
với bài kiểm tra đánh giá năng lực ở trường có số học sinh đăng ký cao hơn chỉ tiêu
được giao. Các thí sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên phải thực hiện 3 bài thi
gồm: Toán, Ngữ văn và môn Tổ hợp gồm, Tiếng Anh, Vật lý và Địa lý. Các thí
sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên ngoài thi 3 môn như khối không chuyên sẽ làm
thêm bài thi môn chuyên (trong trường hợp học sinh không trúng tuyển vào trường
THPT Chuyên thì được xét tuyển là nguyện vọng 1 vào trường THPT đăng ký
học). Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 - 2021 là việc gộp kỳ
thi tuyển sinh vào trường THPT không chuyên và Trường THPT Chuyên Vĩnh
Phúc trong một kỳ thi, tạo thuận lợi và giảm áp lực cho học sinh. Thời gian thi diễn
ra từ ngày 18- 20/7/2020.
2.2. Hoạt động văn hóa, thể thao: Tháng Năm, nhiều địa phương, đơn vị đã
tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ
các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó là các
hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 45 năm
Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975- 2020); 134 năm Ngày
Quốc tế lao động 1/5 (1886 - 2020); 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5
(1954 -2020); Đặc biệt, nhân kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890- 19/5/2020)…
2.3. Tình hình y tế
Công tác phòng chống dịch bệnh: Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
trong tháng cơ bản đã được kiểm soát. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ
00 ngày 18/5, trên địa bàn tỉnh có 12 trường hợp dương tính với dịch Covid-19.
Tổng số trường hợp được theo dõi, giám sát tại tỉnh: 7.343; ngành Y tế đã thực hiện
lấy mẫu xét nghiệm 4.017 trường hợp (dương tính: 19; âm tính: 3.998); tổng số các
trường hợp đang được cách ly tại tỉnh: 01 (tại cơ sở y tế). 12/12 bệnh nhân Covid19 của tỉnh đã được chữa khỏi 11 bệnh và xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định.
Từ ngày 04/4/2020 đến nay, tỉnhVĩnh Phúc không ghi nhận ca nhiễm mới. Các
bệnh dịch có nguy cơ bùng phát cao trong mùa hè như: Sốt xuất huyết, Tay - Chân
- Miệng, Sởi... được ngành Y tế tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ. Chương trình tiêm
chủng mở rộng được duy trì thường xuyên; dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi, tuyên truyền đến các bà mẹ có con
dưới 5 tuổi về cách phòng, chống suy dinh dưỡng, tư vấn nuôi con khỏe mạnh tiếp
tục được triển khai thực hiện tại các địa phương trong tỉnh.
Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP): Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính
sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”,đã phát động
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chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa
ô nhiễm thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ
độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm.
Công tác phòng chống HIV/AIDS: Công tác truyền thông về phòng chống
HIV/AIDS tới cộng đồng được đẩy mạnh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Tính đến
ngày 30/4/2020, lũy tích có 4.471 người nhiễm HIV (trong đó, số người nhiễm HIV
có hộ khẩu tại tỉnh là 2.158 người), lũy tích số người chuyển AIDS là 2.312 người
(số có hộ khẩu tại tỉnh là 1.507 người), lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.027
người (826 trường hợp có hộ khẩu tại tỉnh); số bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị
ARV là 915 bệnh nhân (trong đó có 28 trẻ em).
2.4. Tình hình an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường
và tình hình thiên tai
+ Tình hình an ninh chính trị: Để bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, lực lượng Công an trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí
mật Nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội; chủ động
nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu,
hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ
làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, TTATXH; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn
tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
+ Tình hình tai nạn giao thông (TNGT): Theo báo cáo của Ban An toàn giao
thông tỉnh,từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ
tai nạn giao thông, làm 06 người chết, 02 người bị thương, nâng tổng số vụ tai nạn
giao thông trong 5 tháng đầu năm lên 15 vụ, làm 13 người chết, 15 người bị
thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 02 vụ, tăng 05 người bị thương và giảm 04
người chết.
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 100/2019/NĐ CP ngày 30/12/2019 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượi, bia. Công
an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ từ 15/5/2020 đến 14/6/2020 nhằm duy trì ổn định tình
hình TTATGT, kiềm chế giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; phục vụ Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
+ Tình hình phòng, chống cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01
vụ cháy ở Phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên, không gây thiệt hại về người,
giá trị thiệt hại và nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra,
làm rõ. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy, nổ, ước tính
giá trị thiệt hại 90 triệu đồng.
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+ Công tác bảo vệ môi trường: Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi
trường, trong tháng Năm đã phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm môi trường với số
tiền phạt là 225 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý
06 vụ vi phạm môi trường với số tiền bị phạt 2.436 triệu đồng.
+ Tình hình thiên tai: Đêm 08/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một
trận mưa lớn kèm dông lốc, làm bị thương 01 người và nhiều diện tích lúa, rau
màu, tài sản của người dân bị thiệt hại. Giá trị thiệt hại do mưa, lốc ước tính 27,28
tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn các cấp và địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra, rà soát, chỉ đạo khắc
phục thiệt hại; thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương; huy động lực
lượng, phương tiện giúp người dân lợp lại mái nhà, công trình phụ; triển khai các
biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật
chăm sóc, khắc phục diện tích lúa, rau màu bị ảnh hưởng./
III. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 06/2020
Trong tháng 6 năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung công việc đã được UBND tỉnh
giao; báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung công việc cụ thể sau đây:
1. Tập chung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 362/CTr-UBND
ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 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 năm 2020;
3. Chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
của Chính phủ ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020;
4. Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2030;
5. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư, xây dựng hệ
thống điện chiếu sáng đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh;
6. Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
7. Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải ngân
kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020;
8. Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh;
9. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh tán thành chủ trương nâng cấp huyện
thành Thị xã; thành lập một số thị trấn thuộc huyện, phường thuộc thành phố, báo cáo Bộ Nội
vụ trình Chính phủ;
10. Chỉ đạo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
11. Chỉ đạo báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng
đầu năm 2020;
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12. Chỉ đạo báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2020;
13. Chỉ đạo báo cáo về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp
tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2021-2025;
14. Chỉ đạo báo cáo về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa
phương ổn định giai đoạn 2021 - 2025;
15. Chỉ đạo báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 7566/KH-UBND
ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản
lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
16. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt ban hành Danh mục thu
hồi đất, Nghị quyết HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020;
17. Chỉ đạo xây dựng phương án Quy hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021 - 2030; Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo
loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; Lập kế hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh;
18. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thu phí, lệ phí liên quan đến cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm theo Bản quy định về Phí và lệ phí trong đăng
ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
19. Chỉ đạo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng
đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
20. Chỉ đạo ban hành tiêu chí chức danh công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch,
pháp chế trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;
21. Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;
22. Chỉ đạo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;
23. Chỉ đạo xây dựng Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025;
24. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND
ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc;
25. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2021-2025.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của UBND tỉnh và
một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2020; nhiệm vụ công tác
tháng 6/2020, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Các vụ: TH, ĐP- VPCP (b/c) ;
- Quân khu II (b/c);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH (b/c);
- Các TV UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP, CV NCTH VP;
- Lưu VT, TH3.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành
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