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THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày     tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 5 

và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THÁNG 5 

Trong tháng 5, UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND 

thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao: Tổng số 27 nhiệm vụ, thành phố đã triển khai 

hoàn thành đúng hạn 25 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ đang triển khai, 01 nhiệm vụ 

hoàn thành nhưng quá hạn. 

2. UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố giải quyết công 

việc theo đúng Quy chế làm việc của UBND thành phố: Trong tháng 5, UBND 

thành phố đã tiếp nhận và xử lý 900 văn bản đến các loại; ban hành trên 315 văn 

bản các loại để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra; giao nhiệm vụ cho các 

phòng, ban chuyên môn: Tổng số 10 nhiệm vụ. Hiện đã triển khai hoàn thành 

đúng hạn 06 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ đang triển khai, 01 nhiệm vụ hoàn thành 

nhưng quá hạn. 

3. Về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

quốc phòng - an ninh: 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng, thu 

hoạch các loại cây trồng đã đến kỳ thu hoạch; chăm sóc diện tích Chè hiện có, 

tuyên truyền, vận động nhân dân xã Sùng Phài đăng ký trồng chè theo kế hoạch 

giao năm 2022. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân kiểm soát tốt công tác 

phòng chống dịch cho vật nuôi.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tuyên truyền Nhân dân 

bảo vệ diện tích rừng hiện có, không chặt phá rừng trái phép, phân công lịch trực 

PCCCR 24/24 giờ. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ du khách 

tham quan du lịch trong Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo giải quyết chợ Trung 

tâm, phương án chấm dứt hợp đồng thuê kinh doanh Nhà hồ công viên Thủy 

Sơn và diện tích mặt hồ thượng lưu; báo cáo giải quyết động Pusamcap để thực 

hiện các bước tiếp theo. 
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Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý xây 

dựng, đô thị. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án Đô thị thông minh, xin ý kiến về Quy 

hoạch chi tiết 5 phường, quy hoạch chi tiết cây xanh, quy hoạch khu Đông Nam 

phường Đông Phong. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện thoái thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được nông trường Tam Đường giao đất, cho 

mượn đất để làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo chỉ đạo của tỉnh; 

thực hiện và tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thu giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2022. 

Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết, chương trình 

hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng 

bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, các chương trình, kế 

hoạch của Thành ủy, UBND thành phố….. 

 Chỉ đạo ban hành các văn bản liên quan đến công tác, phòng chống dịch 

bệnh và chăm sóc, bảo vệ  sức khỏe Nhân dân.  Triển khai kiểm soát Tình hình 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố (toàn thành phố cấp độ 1); Tổ chức 

tiêm vắc xin phòng  COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn 

hiệu quả. Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATVSTP trong tháng hành động, 

không có vụ, ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.  

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện và hướng dẫn các 

Trường học ôn tập kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng học kỳ II, tổ chức 

thực hiện việc xét hoàn thành chương trình Tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, ôn thi 

tuyển sinh vào các trường THPT. Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản 

lý giáo viên nhân viên, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm học đảm bảo theo 

quy định. 

Chỉ đạo thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo quy 

định hiện hành. Chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các phòng ban chuyên 

môn quản lý, nắm bắt danh sách người nghiện ma túy, phối hợp thống nhất quy 

trình lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu quả 

các chính sách dân tộc trên địa bàn. 

Chỉ đạo thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục 

chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn thành phố; chuẩn bị nội dung, dự 

kiến thao trường chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố; chỉ đạo phường Đoàn Kết, 

Quyết Thắng và xã San Thàng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện 

bắn đạn thật đảm bảo an toàn, tuyệt đối. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp theo quy định. 
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Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức. Thành lập Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng xử lý, khắc phục 

sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 

71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. 

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố. 

(Kết quả Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trong tháng 5 

năm 2022 được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2022). 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 

Trong tháng 6 công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, lãnh đạo 

UBND thành phố cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, 

các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.  

2. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc 

phòng, an ninh: 

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

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. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng 

chè tại xã Sùng Phài.  

Chỉ đạo thực hiện xây dựng và ban hành phương án chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ xã San Thàng. 

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường và 

quản lý đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 

2022-2023, phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022. 

 Kiểm tra, đánh giá xã, phường duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế 6 tháng 

đầu năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống  các bệnh truyền 

nhiễm mùa hè (Viêm gan, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng) cùng kiểm soát tốt 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ 

bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn thành phố. 
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Chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt theo kế 

hoạch. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định của 

pháp luật. 

Chỉ đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội và hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn thành phố; tiếp tục chỉ đạo xây dựng hệ thống văn 

kiện chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, hội trường cho Kế 

hoạch diễn tập KVPT thành phố; thực hiện tốt công tác đối ngoại theo quy định. 

 Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến 

nghị của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.  

 Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC, người lao động 

theo đúng quy định. Hoàn thiện công tác rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển 

dụng và trong công tác cán bộ theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của 

Ban Bí thư; xét nâng bậc lương đợt I năm 2022 cho CB, CC, VC. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng 

tâm là thủ tục hành chính. 

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân 

thành phố tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố (B/c); 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, ban chuyên môn thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- VP HĐND-UBND thành phố: LĐ&CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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