
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH PHÚ THỌ 

     

    Số:            /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
     Phú Thọ, ngày        tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và  

UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh ủy tháng 5/2022 

–––––––––––––––––– 
 

 

I. Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 

1. Ngày 05/5/2022 

- Sở Xây dựng báo cáo đề xuất Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2030; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề xuất: 

+ Mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022-

2023 đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

+ Quy định mức chi cụ thể về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. 

2. Ngày 10/5/2022: 

- Sở Tài chính báo cáo quy định giá nước sạch, chính sách hỗ trợ giá nước 

sạch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Xây dựng báo cáo báo cáo quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Kế hoạch thăm hỏi tặng 

quà các đối tượng chính sách người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh liệt sỹ (27/7/2022);  

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ Mít-tinh 

kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022) và 70 năm 

chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (17/11/1952 - 17/11/2022); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ 

trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

3. Ngày 24/5/2022: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn 

mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề xuất Phương án phát triển hạ 

tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề xuất Kế hoạch nâng cao hoạt 

động dịch vụ công mức 3 mức 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025. 
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4. Ngày 31/5/2022: 

- Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về chức danh, 

số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; 

- Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất chính sách phát triển thanh niên tỉnh  

Phú Thọ đến năm 2030; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì báo cáo, đề xuất Điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040. 

II. Chương trình làm việc của UBND tỉnh  

1. Ngày 17/5/2022: 

- Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng thể lập 

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

III. Các nội dung báo cáo Tỉnh ủy: 

1. Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn 

phòng đăng ký và dịch vụ đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành, thị 

(Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

2. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

3. Báo cáo tổng thể lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

4. Kế hoạch thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách người có công 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2022) (Báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy); 

5. Kế hoạch tổ chức Lễ Mít-tinh kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Phú 

Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022) và 70 năm chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản 

(17/11/1952 - 17/11/2022) (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy); 

6. Mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 

2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy); 

7. Quy định mức chi cụ thể về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực 

hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông (Báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy); 

8. Quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy); 

9. Quy định giá nước sạch, chính sách hỗ trợ giá nước sạch trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ. (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy); 
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10. Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy). 

Căn cứ vào các chương trình trên, các cơ quan được phân công báo cáo 

chuẩn bị các nội dung, hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan; báo cáo lãnh 

đạo UBND tỉnh phụ trách khối; báo cáo tại các Hội nghị của Chủ tịch, các  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo Hội nghị của UBND tỉnh trong chương trình 

làm việc đúng thời gian quy định. Trường hợp xin điều chỉnh thời gian báo cáo 

phải có văn bản báo cáo, giải trình và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 

Hằng tuần, UBND tỉnh sẽ có Giấy mời họp cụ thể./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPTU; VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh (P/h); 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PVP; 

- Phòng HCTC, QT-TV, CB-TH; 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, TH3. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Tạ Ngọc Yến 
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