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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 4 năm 2020 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

tại Phiên họp UBND thành phố tháng 4 năm 2020  

 

Ngày 23/4/2020, UBND thành phố tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 

do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Dự Phiên họp có các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND thành phố; Thành viên UBND thành phố; Đại diện Thường trực 

HĐND; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các xã, 

phường. Sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các 

xã, phường báo cáo các nội dung tại Phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, 

đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

I. Đối với các nội dung trình tại Phiên họp 

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 và một 

số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020: Giao Văn phòng HĐND-UBND, phòng 

Tài chính - Kế hoạch tiếp thu các ý kiến tham gia bổ sung, hoàn thiện trình Chủ tịch 

UBND thành phố ký ban hành theo quy định. 

2. Dự thảo Nghị quyết về chương trình phát triển thương mại và dịch vụ 

du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2020-2025: Giao đồng chí Bùi 

Hữu Cam - PCT UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với 

phòng Văn hóa- Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường 

tiếp thu các ý kiến tham gia, ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Chủ tịch 

UBND thành phố bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới 

1. Công tác phòng chống dịch COVID-19 

- Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát tốt, tuy 

nhiên tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND 

thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

+ Tiếp tục quán triệt cán bộ, CCVC, người lao động thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của các cấp, khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của các cấp, khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức 

huy động các lực lượng tình nguyện viên, tiếp tục phát động ủng hộ, xã hội hóa 

tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- UBND các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ tự quản trong bám 

nắm tình hình cơ sở; kịp thời phát hiện, báo cáo tình hình dịch bệnh. 
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2. Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường bám sát Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực 

hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao. 

3. Thương mại - Dịch vụ 

- Phòng Kinh tế: 

+ Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm 

soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi đầu cơ, tăng 

giá bất hợp lý; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các hộ tiểu thương. 

Giao đồng chí Bùi Hữu Cam - PCT UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị 

liên quan tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung theo quy định tại chợ Trung tâm 

thành phố. 

- UBND xã San Thàng: Tạm dừng hoạt động chợ phiên và chợ đêm San 

Thàng đến hết 30/4/2020; căn cứ vào tình hình dịch bệnh UBND thành phố sẽ xem 

xét, chỉ đạo. 

4. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

Giao đồng chí Bùi Hữu Cam - PCT UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế, 

hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng vụ xuân sớm, 

Xuân hè; chăm sóc, thu hái chè chính vụ; chăm sóc tốt diện tích chè, cây Mắc ca, 

cây ăn quả đã trồng qua các năm. Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình 

OCOP năm 2020. Tiếp tục triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới tại địa bàn xã Sùng Phài (cũ) theo Kế hoạch do UBND huyện Tam 

Đường đã phê duyệt.  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động Nhân dân 

phòng chống cháy rừng trong mùa khô. 

- Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý kịp thời khi có 

diễn biến thời tiết bất thường. 

5. Thu, chi ngân sách 

- Giao đồng chí Bùi Hữu Cam - PCT UBND thành phố: Trực tiếp làm việc 

với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai việc 

mua/giao đất dôi dư trên địa bàn các xã, phường (yêu cầu xong trước 30/4/2020). 

- Chi cục Thuế: Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là 

các khoản thu cân đối ngân sách, thu từ đất; tăng cường thực hiện các giải pháp 

chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thực hiện quản lý chi ngân sách theo đúng quy 

định; tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 

2020 của các cơ quan, đơn vị để ưu tiên bố trí cho công tác phòng chống dịch bệnh, 

thiên tai của thành phố. 
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- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 

án phát triển quỹ đất; tổ chức đấu giá các lô đất có đủ điều kiện để thu nộp ngân 

sách Nhà nước; bàn giao kết quả đo đạc đất dôi dư của các dự án cho các phường để 

tuyên truyền, thông báo cho người dân đăng ký mua theo quy định.  

- UBND các xã, phường: Tăng cường công tác quản lý đất dôi dư, đồng thời 

tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký mua đất dôi dư theo quy định. 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Tiếp nhận, tham mưu UBND thành phố 

trong việc giao/bán đất dôi dư theo quy định của pháp luật hiện hành; không tiếp 

nhận, giải quyết đối với các trường hợp mua đất dôi dư phía sau các khu dân cư để 

hợp thức hóa việc xây dựng sai phạm. 

6. Quản lý đô thị, trật tự đô thị 

- Đội Quản lý trật tự đô thị: Phối hợp với các xã, phường tiếp tục ra quân lập lại 

trật tự, kỷ cương đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, 

vỉa hè làm nơi họp chợ, kinh doanh, buôn bán, xây dựng không phép, sai phép... 

- Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác quản lý, giám sát, nghiệm thu 

việc chăm sóc cây xanh, gắn trách nhiệm với các bên liên quan; khẩn trương hoàn 

thành việc trồng mới, thay thế cây xanh theo Kế hoạch. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra biển, bảng 

quảng cáo trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định. 

- UBND các xã, phường: Tổ chức ký cam kết bảo vệ cây xanh, cây cảnh đô thị 

đối với các hộ gia đình, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. 

7. Phòng Tài nguyên - Môi trường tăng cường công tác phối hợp với các xã, 

phường trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, kiên quyết không để xảy 

ra tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. 

8. Đầu tư xây dựng cơ bản 

- Trung tâm phát triển quỹ đất: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành 

chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức 

cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành. Đối với các dự án 

Nhân dân tự nguyện hiến đất, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đo đạc và hỗ trợ kinh phí 

chỉnh lý hồ sơ địa chính cho người dân. 

- Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư: Đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công, 

giải ngân các dự án; đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn 

thành, quyết toán công trình hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

chất lượng các dự án. Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán các dự 

án hoàn thành; thu hồi tạm ứng, thu hồi sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... 

- Giao đồng chí Bùi Hữu Cam - Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Ban 

quản lý dự án, các chủ đầu tư: Tổ chức rà soát khối lượng thực hiện các công trình; 

tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi tạm ứng; tiếp tục đẩy mạnh 

giải ngân vốn các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. 
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9. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc chuẩn 

bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường vào đầu tháng 5/2020; tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Phòng Lao động - TB&XH: Triển khai kịp thời việc hỗ trợ cho người dân 

gặp khó khăn vì dịch COVID-19 đối với các đối tượng người có công với cách 

mạng, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trước 30/4/2020. Phối hợp với 

các đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng quy định đối 

với các đối tượng khác bị ảnh hưởng, nhất là các đối tượng bị mất thu nhập. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND hoàn 

thiện Trang Thông tin điện tử các xã, phường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, 

cập nhật thông tin... 

10. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy 

- Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản về 

quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục. Tăng cường công tác phối hợp 

trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Lãnh đạo UBND thành phố. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, triển khai Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở theo đúng 

quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.  

11. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn 

vị, xã, phường thực hiện các nội dung Thông báo kết luận này; tổng hợp kết quả 

thực hiện để làm căn cứ đánh giá phân loại cuối năm. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp 

thường kỳ tháng 4/2020. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

thông báo tới các cơ quan, đơn vị, xã, phường biết để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; (B/c) 

- Các đ/c Thành viên UBND thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn thành phố; 

- LĐ & CV VP. HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

   TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

Nguyễn Thanh Điệp 
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