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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2846/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:          /QĐ-BCĐ 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2021 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Tổ 

công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và  

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

  Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh về phục 

hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh) tại văn bản số 3514/SKHĐT-KTĐN ngày                    

22/10/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và phân 

công nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là 

Ban Chỉ đạo, Tổ công tác). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  
Nơi nhận: 
 - Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các CQ trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp Hội DN tỉnh; các Hội DN trên  

địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, CN3. 

(Qg             b) 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

     TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH                                         

Lê Duy Thành 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Ban chỉ đạo và Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất kinh doanh, 

tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày      tháng      năm 2021 

 của Trưởng Ban chỉ đạo) 

 

Chương I.  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Quy chế này quy định về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ 

các thành viên của Ban chỉ đạo, Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản 

xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là 

Ban Chỉ đạo, Tổ công tác) 

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại  

Điều 2 Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Điều 3. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo 

nguyên tắc tập trung, thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, 

phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 

và Tổ công tác. 
 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO  

 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo và 

Tổ công tác theo nhiệm vụ được giao. 

2. Quyết định việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác; 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác. 

3. Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ 

đạo và Tổ công tác. 

4. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, 

Tổ công tác; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và các thành viên 

Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác, các Tổ phó Tổ công tác và thành viên Tổ 

công tác. 

5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo và Tổ công tác chỉ 

đạo chuẩn bị nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận của Ban chỉ đạo và Tổ công 

tác. 
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6. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, điều hành 

hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác, giải quyết các công việc thuộc thẩm 

quyền của Trưởng Ban chỉ đạo khi cần thiết. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ 

đạo. 

1. Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ 

đạo công tác phân công. 

2. GiúpTrưởng Ban chỉ đạo công tác chỉ đạo, điều hành chung các hoạt 

động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác. 

3. Chủ động giải quyết các vấn đề được phân công; báo cáo Trưởng Ban 

chỉ đạo quyết định hoặc xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề quan trọng, 

vượt thẩm quyền. 

 4. Ký thay Trưởng Ban chỉ đạo các văn bản, kết luận khi được Trưởng 

Ban chỉ đạo phân công hoặc ủy quyền. 

5. Chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ công tác theo nhiệm vụ được phân 

công tại Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh. 

6. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, trên 

cơ sở tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác, Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả, 

tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp và người dân. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Trưởng 

Ban chỉ đạo. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban Chỉ đạo 

trong phạm vi quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, cơ quan mình và theo kế 

hoạch, nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ đạo phân công hoặc ủy quyền. 

2. Chủ động giải quyết các vấn đề được phân công, xin ý kiến chỉ đạo của 

Trưởng Ban chỉ đạo đối với những vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền. 

3. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, gửi 

báo cáo tới Phó Trưởng Ban thường trực về kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ 

thuộc thẩm quyền hoặc được giao nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban chỉ đạo 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo; nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và 

người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện hoạt 

động của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc triển khai nhiệm vụ được 
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phân công trong phạm vi quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, cơ quan mình để  

phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh. 

2. Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, báo 

cáo Phó Trưởng Ban thường trực về kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc 

thẩm quyền hoặc được giao nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp và người dân. 

3. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo, trong trường hợp vắng 

mặt thì có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đi họp 

thay phát biểu ý kiến chính thức của thành viên Ban chỉ đạo. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban hoặc các Phó Trưởng 

Ban chỉ đạo phân công. Đề xuất các hoạt động của Ban chỉ đạo khi cần thiết. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CÔNG TÁC  

 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về hoạt động 

của Tổ công tác; báo cáo Trưởng ban chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ 

công tác. 

2. Đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo quyết định việc bổ sung, thay đổi thành viên 

Tổ công tác; quyết định việc bổ sung, thay đổi Bộ phận thường trực Tổ công tác và 

phân công nhiệm vụ cho thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác. 

3. Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ                

công tác và Bộ phận thường trực Tổ công tác. 

4. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; 

phân công nhiệm vụ cho Tổ phó thường trực, Tổ phó và các thành viên Tổ             

công tác. 

5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác và chỉ đạo chuẩn bị 

nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận ở Tổ công tác. 

6. Ủy quyền cho Tổ phó thường trực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ 

công tác, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng khi cần thiết. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó thường trực Tổ công tác 

1. Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được Tổ trưởng Tổ 

công tác phân công. 

2. Giúp Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động 

của Tổ công tác và Bộ phận thường trực Tổ công tác. 
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3. Chủ động giải quyết các vấn đề được phân công; báo cáo Tổ trưởng 

quyết định hoặc xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề quan trọng, vượt thẩm 

quyền. 

4. Thiết lập và công bố đường dây nóng, hòm thư điện tử, trang thông tin 

tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. 

5. Chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổ công tác theo nhiệm vụ được phân 

công tại Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh. 

6. Ký thay Tổ trưởng Tổ công tác các văn bản, kết luận khi được Tổ 

trưởng phân công hoặc ủy quyền. 

7. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, trên 

cơ sở tổng hợp báo cáo của các thành viên Tổ công tác, Tổ phó thường trực báo 

cáo Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổ trưởng 

Tổ công tác. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó Tổ công tác 

1. Giúp Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc của Tổ công tác trong 

phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành, cơ quan mình và theo kế hoạch, nhiệm 

vụ được Tổ trưởng Tổ công tác phân công hoặc ủy quyền. 

2. Chủ động giải quyết các vấn đề được phân công, xin ý kiến chỉ đạo của 

Tổ trưởng đối với những vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền. 

3. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, gửi 

báo cáo tới Tổ phó thường trực về kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc 

thẩm quyền hoặc được giao nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp và người dân. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Tổ công tác 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác; nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và 

người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện hoạt 

động của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc triển khai nhiệm vụ được 

phân công trong phạm vi quản lý nhà nước của sở, ban, ngành, cơ quan mình để  

phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh. 

2. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, báo 

cáo Tổ phó thường trực về kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

hoặc được giao nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp và người dân. 
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3. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác, trong trường hợp vắng 

mặt thì có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đi họp 

thay phát biểu ý kiến chính thức của thành viên Tổ công tác. 

4. Làm đầu mối phối hợp giữa Tổ công tác với bộ, cơ quan đã cử thành 

viên đó tham gia Tổ công tác. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng hoặc các Tổ phó Tổ công 

tác phân công. Đề xuất các hoạt động của Tổ công tác khi cần thiết. 

Điều 11. Nhiệm vụ của Bộ phận thường trực Tổ công tác 

1. Bộ phận thường trực tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên của Tổ công tác; chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động thuộc trách 

nhiệm của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt 

động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác; chuẩn bị nội dung các phiên họp và hoạt 

động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo nhiệm vụ phân công. 

2. Thành viên Bộ phận Thường trực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

phân công của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, có trách nhiệm giúp thành viên Tổ 

công tác của cơ quan mình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Bộ phận thường trực và thành viên thực hiện các nhiệm vụ khác khi 

được Lãnh đạo Tổ công tác phân công. 

 

Chương III 

CHẾ ĐỘ HỌP VÀ THÔNG TIN, BÁO CÁO CỦA TỔ CÔNG TÁC 

 

Điều 12. Chế độ họp 

1. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức họp để xem xét và quyết định 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đánh giá kết quả hoạt động 

và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong triển khai các hoạt động của Ban 

Chỉ đạo, Tổ công tác. 

Tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ 

công tác quyết định mời các thành viên có liên quan và đại diện các cơ quan, tổ 

chức, hiệp hội, cá nhân khác tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo, Tổ công tác. 

Trường hợp không tổ chức họp, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác có ý 

kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác có trách nhiệm tham dự đầy đủ 

các cuộc họp của Ban chỉ đạo, Tổ công tác và chuẩn bị nội dung báo cáo công 

việc được phân công. Trường hợp vắng mặt, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công 

tác có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực, Tổ 

trưởng hoặc Tổ phó thường trực và cử người có trách nhiệm dự họp thay. 

2. Bộ phận thường trực Tổ công tác đề xuất cụ thể về thời gian tổ chức và 

nội dung các phiên họp của Ban chỉ đạo, Tổ công tác phù hợp với Kế hoạch hoạt 



8 
 

động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng 

Tổ công tác xem xét, quyết định; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu các 

cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng tính kịp thời trong 

điều hành của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác. Các sở, ban ngành, địa phương liên 

quan chủ động chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, vật chất phục vụ các cuộc họp 

trực tuyến khi cần thiết. 

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo 

1. Định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết, Bộ phận 

thường trực Tổ công tác tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ 

công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Tổ công tác được đề nghị các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn 

vị, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Các Tổ phó Tổ công tác, thành viên Tổ công tác trước ngày 20 hằng 

tháng gửi báo cáo kết quả, tiến độ xử lý các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc 

được giao đến Bộ phận thường trực Tổ công tác để tổng hợp báo cáo Trưởng 

Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ công tác. 

4. Mọi thông tin, phát ngôn và công tác truyền thông, báo chí về các nội 

dung trao đổi của Ban chỉ đạo, Tổ công tác chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến 

chấp thuận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Tổ trưởng Tổ công tác. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC 

 

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác 

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Bộ phận thường trực Tổ 

công tác và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên 

Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Bộ phận thường trực Tổ công tác báo cáo Trưởng Ban 

chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 
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