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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố 

tại phiên họp UBND thành phố tháng 4 năm 2022 

 

Ngày 13/4/2022, UBND thành phố tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 

4/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên 

họp, tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành viên 

UBND; đại diện Thường trực HĐND; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn 

thuộc UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan 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, đồng 

chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

I.  Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 

4/2022, nhiệm vụ tháng 5/2022 

Trong tháng, cơ bản tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc  phòng - an ninh của UBND thành phố Lai Châu diễn ra theo 

đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được UBND thành phố 

chủ động, linh hoạt, ứng phó với tình hình dịch bệnh, có các biện pháp và giải 

pháp chống dịch hiệu quả.  

Các hoạt động thương mại dịch vụ - tiêu dùng và du lịch có chiều hướng phát 

triển; chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; 

thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. … 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác 

trực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo kịp thời. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -

an ninh trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các Chương trình, Kế hoạch thực 

hiện các Nghị quyết, Chương trình của tỉnh, Thành ủy về phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. 
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Quan tâm thực hiện đúng các chế độ chính sách về chi, hỗ trợ liên quan tới 

các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nông nghiệp….. 

Đẩy mạnh hoạt động, phát huy hiệu quả của các Ban chỉ đạo, tổ công tác, 

tổ giúp việc của thành phố trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu kiện toàn lại các 

Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi. 

2. Về công tác phòng chống dịch: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của 

Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối 

không chủ quan trong phòng, chống dịch.  

Triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19; kiểm tra giám sát đảm bảo 

đề phòng ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và các nhà hàng, dịch vụ ăn uống 

trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Chủ trì, phối hợp với Chi cục 

Thuế tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các khoản 

thu cân đối ngân sách; đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, gian lận thuế, 

giảm nợ đọng thuế, thu hồi tạm ứng, thu hồi sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... 

Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chuẩn bị hoàn 

thiện các thủ tục, các điều kiện để phục vụ Đoàn kiểm toán Khu vực VII; Phân 

bổ chi tiết các nguồn vốn chưa được phân bổ năm 2022; các giải pháp thực hiện 

công tác quyết toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

4. Phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu thực hiện tốt các Nghị quyết, Đề án 

chính sách về phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn 

Nhân dân triển khai diện tích gieo trồng, chăn nuôi, chăm sóc theo kế hoạch đề 

ra; chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cho cây trồng, 

vật nuôi… 

Phối hợp với UBND xã Sùng Phài đẩy nhanh tiến độ trồng mới 10 ha chè 

đảm bảo khung mùa vụ. 

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố:  

- Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch: lập 

Đồ án quy hoạch chi tiết 5 phường thời gian xong trước ngày 20/4/2022; 

Tham mưu trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt, trình cấp có thẩm 

quyền xin chủ trương đối với:  

(1) Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông Nam bên trái trục 

đường Đặng Văn Ngữ, phường Đông Phong, xã San Thàng, thành phố Lai 

Châu . 
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(2) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại khu đô thị Đông Bắc, phường 

Tân Phong; Đông Phong; tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

(3). Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và 

tuyến đường trên địa bàn thành phố Lai Châu 

(4). Đề cương quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Lai Châu 

- Các nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp phải khẩn trương lập dự toán, 

trình thẩm định phê duyệt đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị.  

- Chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép nhất là 

tại các tuyến phố cũ để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Lập dự toán nạo vét hộ thống cống rãnh trên địa bàn thành phố trước 

mùa mưa 2022, trước mắt sử dụng 50% kinh phí đã giao để rà soát, nạo vét 

đối với các vị trí cần thiết có nguy cơ gây ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời 

sống của nhân dân, số kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được bố trí sử dụng trong 

mùa mưa khi có phát sinh hoặc theo ý kiến kiến nghi của cử tri. 

- Hoàn thiện các dự án chuyển tiếp được giao làm chủ đầu tư như: Dự án 

Khắc phục ô nhiễm môi trường, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước thải 

và hệ thống cấp nước cho hồ Thượng và hồ Hạ (giai đoạn 2), thời gian hoàn 

thành trước ngày 30/4/2022. 

Chủ động hơn nữa việc tham mưu thực hiện và tham gia ý kiến với các 

ngành về các dự án do nhà đầu tư đề xuất 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tham mưu UBND thành phố quy 

trình, thủ tục, lập chủ trương đầu tư dự án khi được giao. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý đất đai trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh môi 

trường đô thị trên địa bàn thành phố 

Chủ động đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phương án BT HT TĐC và cấp 

GCNQSD đất trên địa bàn thành phố. 

Chủ trì phối hợp với Chi Cục Thuế Tam Đường – Lai Châu: Rà soát, tổng 

hợp hồ sơ liên quan đến đất Nông trường gửi Sở Tài Chính để giải quyết dứt 

điểm về đất Nông trường cho các hộ dân. 

Chủ động tham mưu nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo hiệu quả đúng quy 

định của pháp luật 
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7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án khởi công 

mới năm 2022. 

8. Ban Quản lý dự án thành phố và các chủ đầu tư:  

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án khởi công mới năm 2022 ( đặc biệt 

là dự án hệ thống thoát nước thải thành phố....) 

Khẩn trương trình duyệt hồ sơ điều chỉnh các dự án bước thiết kế bảo vệ thi 

công hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án: khu lâm viên, Trường 

Tiểu học Đoàn Kết, trụ sở UBND phường Đoàn Kết 

Tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ, khối lượng các dự án đang triển 

khai. Quan tâm đẩy nhanh giá trị giải ngân và chất lượng giải ngân; công tác 

thanh quyết toán các dự án;  

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục để đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, 

quyết toán công trình hoàn thành; hoàn ứng vốn đầu tư và nộp hoàn trả dự toán 

của đơn vị, các khoản thu hồi theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... 

9. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: Thực hiện nghiêm túc công tác 

xét hoàn thành Chương trình Tiểu học, xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, nghiệm 

thu chất lượng học sinh... Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ 

quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2021-2022 theo quy định.  

10. Phòng Lao động - TB&XH thành phố: Tiếp tục thực hiện tốt các 

chính sách đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng công tác giảm nghèo và tạo việc 

làm cho người lao động.  

 11. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông thành phố: Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan, xã, phường chuẩn bị, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Tuần Du lịch - 

Văn hóa Lai Châu năm 2022. 

12. Trung tâm Y tế thành phố: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đảm bảo 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp diễn ra Tuần Du lịch - Văn 

hóa Lai Châu năm 2022. 

13. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố: Tăng cường công tác nắm 

tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tham 

mưu xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, 
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bãi tập, hội trường cho Kế hoạch diễn tập KVPT thành phố năm 2022 đảm bảo 

theo Kế hoạch của tỉnh đã đề ra.  

14. Phòng Nội vụ thành phố: Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, 

cán bộ; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính. Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển 

dụng và trong công tác cán bộ.  

15. UBND các xã, phường: Chuẩn bị, thực hiện tốt các nội dung được giao 

tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, đồng thời tăng cường công tác 

quản lý trật tự đô thị trong thời gian diễn ra Tuần Du lịch - Văn hóa.  

II. Đối với các nội dung dự thảo văn bản trình tại Phiên họp 

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 

5 năm 2022 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại 

phiên họp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình lãnh đạo UBND ký ban hành. 

2. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố 

tháng 4 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại 

phiên họp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình lãnh đạo UBND ký ban hành. 

3. Dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của 

phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố. 

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp thu ý kiến 

tham gia của Đại biểu tại Phiên họp chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND thành 

phố ký ban hành theo quy định. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022, Văn phòng 

HĐND và 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 Thủy 
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