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Chitcing trinh cong tác nãm 2021 cza 
Ban Thzthng vt Tinh iy 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Vinh Phzc, ngây 2 tháng 5 narn 2021 

KInh gii: Ban can sr dãng Uy ban nhân dan tinh. 

Trong thyi gian qua, thirc hin Chi.rang trInh cong tác toàn khóa và 
Chuang trInh cOng tác cüa Ban Thu?ng v11 Tinh Uy näm 2021, ca bàn Ban can 
sir dãng Uy ban nhân dan tinh dã chü dng, tIch circ rà soát, chuân bj các ni 
dung trinh Ban Thuäng vi dam báo theo chi.rcing trInh dê ra. 

Tuy nhiên, vn con nhiu ni dung theo chixong trInh vic chun bj cèn 
chm theo Quy ch lam vic cüa Tinh ñy, có nhiu ni dung phâi xin hoãn, hii 
thai gian báo cáo vi không chun bj kjp theo quy djnh (gm 5 ni dung). 

D th?c hin các ni dung dam báo theo chucing trInh cong tác dã d ra, 
Ban Thing vi Tinh üy yêu câu Ban can sr dàng Uy ban nhân dan tinh: 

1. TIch circ, chü dng han nüa trong !ãnh dao,  chi do các dan vj lien 
quan chuân bj các ni dung trInh Ban Thuông vii Tinh üy, dam báo theo 
Chrang trInh cong tác cña Ban Thiing vii nam 2021 dâ dé ra. Bong thai, tiêp 
tiic rà soát các ni dung theo Chuang trInh, die xuât bô sung các ni dung can 
thiêt khác (nu co). 

2. Khn trilang chi do UBND tinh và các dan vj lien quan hoàn thin 
các ni dung du'gc giao chuAn bj theo Chuang trInh cong tác cüa Ban Ththng 
vi närn 2021 dn hét tháng 5/202 1; cii th: 

* Thdng 02 nárn 2021 

(7). Ca ch h trg cho the thao qun chñng và th thao thành tIch cao giai 
doan 2020 — 2025. 

(2,). Ho trçi thu nhp dôi v9i can b quàn 1, giáo viên các tru?ing mâm non 
trên dja bàn tinh. 

* T/záng 3 nãm 2021 

(1). D an phát trin ngun nhân hrc chit luçmg cao phic vi pháttrién kinh tê - 
xa hi tinh VTnh Phic giai don 202 1-2025 và djnh huóng den näm 2030. 

(2). ChInh sách khen thi.râng cho giáo viên, h9c sinh tham gia mt s cuc thi 
ngoài quy djnh tai Nghj quyét so 53/2017/NQ-HDND ngày 18/12/2017 
cüa HDND tinh. 



T/M BAN THIIONG VIJ 
OB1TH 

him bang Anh 

2 

* T/záng 4 nãrn 2021 

(1). Tiêu chI dir an tr9ng diem cia tinh giai don 202 1-2025. 

(2). ChInh sách h trçl du ti.r xây dirng h thng din chiu sang dung triic 
xã, trilc thôn, lien thôn, ngö xóm trén da bàn tinh Vinh Phiic giai doan 
2021-2025. 

(3). ChInh sách h trçi doanh nghip nhô và vra trên dja bàn tinh Vinh Phüc 
giai doan 202 1-2025. 

(4). Quy djnh mirc các khoán thu djch vii, h trç hot dng giáo dic trong 
các cci sâ giáo dic cong 1p trên dja bàn tinh Vinh Phüc. 

* Tháng 5 11am 2021 

0). ChInh sách h trg h tang cim cOng nghip trén dja bàn tinh giai doan 
2022-2030. 

Các ni dung trén gui v Thuông trirc Tinh üy (qua Van phông Tinh 
üy) chm nht vào ngày 10 tháng 6 näm 2021 dê xem xét trInh Ban Ththng 
vi Tinh üy theo Quy chê lam vic cüa Tinh üy. 

NGi nhân:  
- Nhir trén, 
- Các dng chI Uy viên BTVTU, 
- Ban can sir dãng UBND tinh, 
- UBND tinh, 
- CPVP, CVTH, 
- Lru Van phông Tinh üy. 
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