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 I. VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 2022 

CỦA CHÍNH PHỦ 

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Uỷ ban nhân dân thành phố đã chủ động ban 

hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, bám sát và thực hiện có hiệu quả 10 nhóm 

nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2022 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch 

 Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì 

và phát triển ổn định. Giá cả một số mặt hàng như: Thực phẩm và công nghệ thực 

phẩm, hàng tiêu dùng có tăng nhẹ, riêng mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng, 

giảm liên tục, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đã chấp hành nghiêm việc 

điều chỉnh giá và niêm yết giá theo quy định. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị 

trường và quản lý chợ được chú trọng chỉ đạo thực hiện (1). Chỉ đạo thực hiện và 

làm tốt công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh 

có điều kiện và hạn chế kinh doanh (2). Ban hành báo cáo số 861/BC-UBND ngày 

19/4/2022 về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện hiệu quả 

logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics quốc gia trên địa bàn 

thành phố, giai đoạn 2017-2021. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với 

UBND các xã, phường của thành phố lựa chọn các sản phẩm và tham gia trưng bày, 

giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 

2022. 
                                                           

(1) Phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, số tiền phạt VPHC là 2.000.000 đồng; 

Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ San Thàng, báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình xây 

dựng và triển khai thực hiện phương án; 
(2) Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đã thực hiện cấp 181 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 

đó: Hợp tác xã 06 giấy; Hộ kinh doanh 175 giấy; Phòng Kinh tế thành phố đã thực hiện cấp 07 Giấy phép kinh doanh 

(có điều kiện và hạn chế kinh doanh) trong đó: 01 Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, 04 giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá; 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG (chai); 
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Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 

1.608,5 tỷ đồng, đạt 46,8% KH (riêng trong tháng 5 ước đạt 254,78 tỷ đồng). 

Hoạt động Du lịch: Chỉ đạo thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất về cơ sở vật chất 

phục vụ khách tham quan du lịch trong Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 

đảm bảo theo Kế hoạch của tỉnh đề ra. Một số địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố 

đã thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm trên địa bàn như: 

Chợ phiên, chợ Đêm San Thàng; Hang động Pusamcap, bản Gia Khâu ... đặc biệt vào 

dịp nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Lũy kế hết tháng 5 

tổng lượt khách du lịch ước đạt 56.714 lượt người, đạt 56,2% KH, doanh thu ước đạt 

78,5 tỷ đồng, đạt 58,7% KH; (riêng trong tháng 5 lượng khách du lịch đến địa bàn 

ước đạt 13.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 16,1 tỷ đồng). 

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN, 

lũy kế hết tháng 5 ước đạt 142,09 tỷ đồng, đạt 26% KH (Riêng tháng 5 ước đạt 

36,19 tỷ đồng, tăng 14,53% so với tháng 4/2022) (3). Đề nghị Hội đồng bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2022, xét chọn sản 

phẩm công nghiệp tiêu biểu nông thôn năm 2022 với 03 cơ sở (4). 

1.3. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng NTM  

Trồng trọt: Chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND xã phường tập trung hướng dẫn 

Nhân dân chăm sóc cây trồng, thu hoạch các loại cây trồng đã đến kỳ thu hoạch như: 

Ngô xuân sớm và xuân hè đã triển khai trồng 730,9/738,9ha, đến nay cây Ngô đang 

sinh trưởng phát triển tốt. Gieo cấy 05/05 ha lúa Đông Xuân đảm bảo 100% Kế hoạch 

đề ra. Cây Lúa mùa đã gieo mạ và làm đất với diện tích 523/523ha, đạt 100% diện tích. 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với UBND xã, phường hướng dẫn Nhân dân 

chăm sóc, thu hoạch cho 76,7ha diện tích cây Hoa, đạt 97,5% Kế hoạch giao; 14,5ha 

diện tích Mía, đạt 100% Kế hoạch giao; 160,4ha cây ăn quả hiện có, đạt 100% Kế 

hoạch giao. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chăm sóc 957,6ha diện tích chè hiện 

có, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã Sùng Phài triển khai vận động 

Nhân dân đăng ký trồng chè theo kế hoạch giao năm 2022. 

Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật: Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối 

hợp với các xã, phường tiếp tục theo dõi, chăm sóc hiệu quả mô hình khuyến nông 

đã triển khai. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường 

                                                           
(3) Giá trị sản xuất ngành chế biến thực phẩm ước đạt 25,78 tỷ đồng, tăng 15,86%; Giá trị sản xuất ngành sản 

xuất sản phẩm từ kim loại ước đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 10,97%, ngành sản xuất khai thác đá ước đạt 1,60 tỷ đồng, tăng 

14,28%. 
(4) Cơ sở Huy Cương – phường Quyết Tiến, Cơ sở Ninh Sớp – phường Đoàn Kết, Công ty cổ phần đầu tư 

chè Tam Đường với 06 sản phẩm tham gia xét chọn; 
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thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân kiểm soát tốt công tác phòng, chống 

dịch cho vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện và làm tốt công tác cấp phát và phun tiêu độc, 

khử trùng môi trường trên địa bàn 7 xã, phường với số lượng là 880 lít hóa chất và 

vắc xin phòng bệnh động vật vụ xuân hè với tổng số liều là 40.613 liều.  

Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân củng cố hệ thống ao để chăm sóc và nuôi thả 

cá với tổng diện tích 118,7ha, đạt 100% KH. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục hướng dẫn 02 xã duy trì 

và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022. Làm tốt 

công tác phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương gắn với phát triển du lịch, 

xây dựng nông thôn mới, quảng bá giới thiệu tại Tuần du lịch – Văn hóa Lai Châu 

năm 2022 với 17 sản phẩm của 10 chủ thể. 

Lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai: Chỉ đạo các phòng, cơ quan liên 

quan thực hiện phối hợp, kiểm tra, rà soát hoàn thiện thủ tục bàn giao tài sản hạ 

tầng công trình thủy lợi; kiểm tra, đôn đốc vận hành công trình thủy lợi đảm bảo 

tưới, tiêu phục vụ sản xuất, phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân; Theo dõi thời 

tiết, cảnh báo kịp thời, chủ động tham mưu ứng phó với các tình huống thiên tai (5). 

 Lâm nghiệp: Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR không xảy 

ra các vụ cháy rừng. Tổ chức tuyên truyền được 04 lượt với 34 lượt người tham gia; 

phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp (6). 

 1.4. Hoạt động thu, chi tài chính: Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân 

sách được thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn, thực hiện nghiêm các quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí và phòng, chống tham nhũng. Tổng thu NSĐP lũy kế ước thực hiện đạt 252.411 

triệu đồng, đạt 60,42% kế hoạch tỉnh giao và đạt 59,56% so với Nghị quyết HĐND 

thành phố giao. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 44.630 triệu đồng, đạt 24,79% 

so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 24% so với Nghị quyết HĐND thành phố giao 

(trong đó: thu NSĐP hưởng 41.769 triệu đồng); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

117.503 triệu đồng; thu chuyển nguồn 93.139 triệu đồng. Tổng chi ngân sách NSĐP 

ước thực hiện đạt 121.262 triệu đồng, đạt 29,02% KH tỉnh giao, đạt 28,61% KH 

                                                           
(5)  Trong tháng trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lốc, mưa đá, lượng mưa lớn gây thiệt hại đối với nhà 

dân tại tại tổ 11, phường Đoàn Kết và 120 nhà bị ảnh hưởng tốc mái, hư hỏng thiết bị… Về hạ tầng: Ngập úng cục bộ 

một số tuyến đường như: đường Điện Biên Phủ; Khu vực tổ 11, phường Đoàn Kết; trên 500 cây xanh đô thị bị gãy, 

đổ. Về nông nghiệp: Dập nát hơn 2,5ha hoa màu tại xã San Thàng, phường Quyết Thắng, xã Sùng Phài; 1,2ha nuôi 

trồng thủy sản bị thiệt hại tràn bờ tại xã San Thàng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng; 
(6) Thu nộp ngân sách nhà nước 19.500.000 đồng (tiền phạt 18.000.000 đồng, tiền bán tang vật 1.500.000 

đồng) tịch thu 5kg thổ tam thất, 0,315 m3 gỗ; 
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thành phố giao (trong đó: chi thường xuyên 115.200 triệu đồng, chi đầu tư 6.062 

triệu đồng). 

 1.5. Xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng: Tổng kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2022 là 103.662 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 

19.630 triệu đồng; Giá trị giải ngân là 14.169 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch giao(7). 

Ước giá trị giải ngân đến hết 31/5/2022 là 17.808 triệu đồng, ước đạt 17,2% KH 

giao. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết vướng mắc tại các dự án; tuyên truyền vận động 

các hộ gia đình chấp hành nghiêm việc thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các 

dự án; đôn đốc, đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành theo quy định. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án, các chủ 

đầu tư và UBND các xã, phường tham mưu, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 

bằng tại các dự án; đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ tại các dự án; ban hành quyết định phê duyệt phương án BT-HT-

TĐC và quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình đảm bảo 

đúng quy định (8). Ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 

đất tại Khu 9, tổ dân số phố số 19, phường Tân Phong và Lô CL15, tổ 12, phường 

Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. 

 1.6. Quản lý đô thị: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch, quản lý xây dựng, hạ tầng đô thị và hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo triển 

khai thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị. Quản 

lý, duy trì vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị, phát hiện và xử lý các trường 

hợp vi phạm quy hoạch xây dựng đô thị theo quy định với 76 lượt thực hiện. 

1.7. Tài nguyên - môi trường: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đất đai, tài nguyên & môi trường; thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên, môi trường cho công dân đảm bảo theo quy định; đã giải quyết 

37 lượt hồ sơ về thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và giải quyết đơn thư theo 

đúng quy định (9). Chỉ đạo và làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường phục vụ các 

hoạt động Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Lai Châu năm 2022 trên địa bàn Thành phố. 

                                                           
(7) Trong đó: Nguồn vốn Tỉnh quản lý là 39.325 triệu đồng, KLTH đạt 8.814 triệu đồng; GTGN đạt 8.107 triệu 

đồng; Nguồn vốn Thành phố quản lý là 64.337 triệu đồng, KLTH đạt 10.816 triệu đồng, GTGN đạt 6.062 triệu đồng; 
(8) Ban hành 01 Quyết định phê duyệt phương án BT-HT-TĐC dự án: Trường tiểu học – THCS Sùng Phài; 

01 Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 01 hộ gia đình với diện tích 118m2. 
(9) Cấp GCNQSD đất (lần đầu): Thẩm định đủ điều kiện, trình UBND thành phố cấp 06 GCNQSD đất với 

tổng diện tích 5.117,5 m2 (đất ở 620,3 m2; đất nông nghiệp 4.497,2 m2); Hồ sơ đính chính GCN: 31 lượt hồ sơ (đính 

chính chỉnh lý biến động 23 lượt hồ sơ, đính chính cấp đổi 05 lượt hồ sơ, trả về 03 hồ sơ); Tổng số đơn đã giải quyết 
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2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

 2.1. Về Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo phòng Giáo dục - 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, giám sát coi, chấm kiểm tra học kỳ II đảm bảo chất lượng, phù hợp 

với tình hình thực tế; Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế 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. 

 2.2. Công tác y tế, dân số và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

Chỉ đạo thực hiện và làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa 

bàn với tổng số 5.282 lượt. Thường trực cấp cứu 24/24 giờ, tiếp nhận khám, chẩn 

đoán, điều trị và chuyển tuyến kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay tình hình dịch bệnh đã được 

kiểm soát ổn định, đánh giá nguy cơ cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y 

tế thì toàn thành phố là cấp độ 1 (1/7 xã phường cấp độ 2; 6/7 xã phường cấp độ 1) 
(10). Chỉ đạo và làm tốt công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, 

đặc biệt đối với trẻ dưới 12 tuổi (11). 

 2.3. Văn hóa, thể thao - thông tin, truyền thanh 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa – thể thao, thông tin, truyền thông 

được chú trọng thực hiện. Đã chỉ đạo thực hiện xây dựng các chương trình truyền 

hình, truyền thanh, tiếp sóng và tuyên truyền bằng băng rôn khẩu hiệu nhằm phổ 

biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước(12). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, khởi động thực hiện trước 

tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng, diễn biến an toàn.  

2.4. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em 

                                                                                                                                                                                             
là 12 đơn (tồn từ tháng trước chuyển sang 04 đơn, tiếp nhận mới 08 đơn). Đã giải quyết xong 03 đơn, còn 09 đơn 

đang giải quyết. 
(10) Lũy tích số F0 từ ngày 01/4/2022 – 30/4/2022 toàn thành phố phát hiện 2.408 ca bệnh, phát hiện 1.090 

trường hợp là F1. Tổ chức cách ly y tế: Số công dân đưa vào cách ly trong tháng là 3.498 người, có 6.486 người đã 

hoàn thành cách ly, đến ngày 30/04/2022 còn 258 người đang thực hiện cách ly (trong đó cách ly cơ sở y tế tuyến 

tỉnh: 15; Trung tâm Y tế: 05; cách ly tại nhà: 238); 
(11) Tiêm vét mũi 1, trả mũi 2 và tiêm bổ sung, nhắc lại mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên,tiêm mũi 1 và mũi 

2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 cho trẻ dưới 12 tuổi; tổng số mũi tiêm là 3.138 mũi; 

(12) Trong tháng 5 đã xây dựng 04 chương trình truyền hình, thời lượng 120 phút, gồm 21 tin, bài, phóng sự; 

09 chương trình truyền thanh truyền thanh, thời lượng 740 phút gồm 108 tin bài; Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, 

Đài phát thanh truyền hình tỉnh với thời lượng 180 giờ; Tuyên truyền 40 băng rôn băng, xe lưu động 30 lượt, cờ hồng 

kỳ 200 chiếc, cờ đuôi nheo 300 điểm, vòng inox 8 vòng với 160 cờ hồng kỳ; 
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 Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả trợ cấp 

đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ 

em trên địa bàn (13). Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được 

chú trọng thực hiện, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát tuyển chọn 

lao động đi làm việc trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chỉ 

đạo các phòng ban chuyên môn quản lý, năm bắt danh sách người nghiện ma túy, 

phối hợp thống nhất quy trình lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện theo quy định. 

3. Công tác dân tộc và tôn giáo: Công tác kiểm tra, nắm tình hình vùng 

đồng bào dân tộc đã được thực hiện thường xuyên; các chế độ chính sách đối với 

đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện đầy đủ. Triển khai thực hiện đồng bộ các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn 

giáo. Tình hình tôn giáo ổn định, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố 

được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng: Công 

tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp 

công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lũy kế đến thời điểm báo cáo 

tổng số đơn đã giải quyết là 06/17 đơn (16 đơn kiến nghị, phản ánh); đang giải quyết 

11 đơn = 11 vụ việc. 

5. Công tác tư pháp: Chỉ đạo làm tốt công tác chứng thực, đăng ký và quản 

lý hộ tịch; Công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

6. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Công tác tổ chức 

bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chỉnh quyền cơ sở tiếp tục được 

UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện (14). Ban hành Quyết định 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. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối 

với các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổng điều tra kinh 

                                                           
(13) Chi trả trợ cấp tháng 5/2022 cho người có công và thân nhân người có công với tổng số tiền là 

358.972.500 đồng. (Trong đó: Trợ cấp hàng tháng cho 171 người với tổng số tiền là 337.886.500; trợ cấp một lần và 

mai táng phí cho 01 người có công từ trần với tổng số tiền là 21.086.000 đồng). Phối hợp với Bưu điện thành phố 

thực hiện chi trả trợ cấp cho 554 đối tượng bảo trợ xã hội và người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng và trẻ em mồ côi với tổng số tiền là: 300.240.000 đồng; 
(14) Ban hành công văn nhất trí điều động và giới thiệu ứng cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã San Thàng 

nhiệm kỳ 2021-2026; công văn nhất trí tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố; 

Thông báo nghỉ hưu 02 viên chức, quyết định nghỉ hưu 03 viên chức (sự nghiệp GD&ĐT); Đề xuất phương án sắp 

xếp các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Tham mưu trình thường trực Thành ủy giới 

thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết; 
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tế, điều tra hành chính sự nghiệp năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 

 7. Lĩnh vực quốc phòng - An ninh; công tác đối ngoại: Duy trì nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch và triển khai 

tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác phòng thủ tác chiến được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện với các nội dung như: Công tác tuyển sinh quân sự năm 2022, khảo 

sát dự kiến thao trường diễn tập KVPT thành phố. Làm tốt công tác huấn luyện và 

tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, 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 các xã, phường và đơn vị Tự vệ làm tốt công tác chuẩn bị 

mọi mặt phục vụ công tác huấn luyện DQTV năm 2022. 

Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm. Làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm 

người, nắm hộ; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về dân cư.  

Quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa thành phố Lai Châu với huyện 

Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào tiếp tục củng cố và tăng cường. 

Tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa với thành phố Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện 

Biên và huyện Phong Thổ. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cùng với sự nỗ 

lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai 

Châu. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tháng 5/2022 có nhiều khởi sắc: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.608,5 tỷ đồng, đạt 46,8 % kế hoạch giao, 

lượng khách du lịch đến địa bàn có chiều hướng tăng, lũy kế hết tháng 5 đạt 56.714 

lượt người, đạt 56,2% KH, doanh thu ước đạt 78,5 tỷ đồng, đạt 58,7% KH; Tình hình 

hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chủ yếu tập trung vào các 

ngành như: Sản xuất chế biến chè, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm … Tổng giá 

giá trị SXCN và TTCN lũy kế ước TH đạt 142,09 tỷ đồng, đạt 26% KH giao.  

Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân 

tộc thiểu số và trẻ em luôn được đặc biệt quan tâm thực hiện. Công tác giải quyết, 

đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người 

dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đúng quy định. 

Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý và chăm sóc cây xanh tiếp tục được chú 

trọng. Công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực 



8 
 

 
 

hiện, công tác tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới 

toàn thể Nhân dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. 

2. Những tồn tại hạn chế 

Việc giải ngân đầu tư công còn chậm, một số các công trình khởi công mới 

(bao gồm cả nguồn vốn tỉnh quản lý) còn chưa hoàn thiện thủ tục nên chậm được 

khởi công. Thu ngân sách trên địa bàn còn thấp. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Việc tổ chức triển khai trồng mới chè tại xã 

Sùng Phài còn chậm. 

3. Nguyên nhân 

Một số công trình, dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; 

việc rà soát trình tự, thủ tục đầu tư đối với một số công trình KCM còn chưa đảm 

bảo (chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) nên ảnh hưởng đến việc phê 

duyệt dự án. 

Công tác rà soát đất, tuyên truyền vận động nhân dân và việc khảo sát nhu 

cầu của người dân đăng ký trồng chè tại xã Sùng Phài còn chậm. 

Việc triển khai dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm nên 

ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2022 

1. Tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh 

Covid-19; bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để có những 

biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện và tình hình 

thực tế tại địa phương. Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng theo quy 

định, đặc biệt là các đối tượng từ 5-12 tuổi theo kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện 

có hiệu quả các biện pháp y tế (quản lý, giám sát, cách ly, điều trị …) nhằm kiểm 

soát tốt dịch bệnh, hạn chế số ca mắc. Chuẩn bị tốt vật tư y tế, trang thiết bị, hóa 

chất, nhu yếu phẩm trong lĩnh vực y tế. 

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, có các 

biện pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp và hộ kinh doanh; 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.  

3. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban có chuyên môn giới thiệu tới các đơn vị 

sản xuất kinh doanh về các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, 
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đăng ký tham gia hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường mốt sản phẩm – Thái Nguyên 

2022”. 

4. Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản; 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong 

công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng; cập 

nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. 

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường được giao nhiệm vụ là chủ đầu 

tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.  

6. Điều hành và quản lý ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, 

đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Huy 

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế, phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. 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, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố theo kế hoạch đề ra. 

7. 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. 

Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực theo quy định. 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả thực thi công vụ, thi hành pháp 

luật; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến 

nghị, kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và phê duyệt quyết toán theo đúng 

quy định. 

9. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức họp xét, đề nghị cấp có thẩm 

quyền đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, viên chức quản lý. Tổng hợp xét thi đua, 

báo cáo thi đua của toàn ngành giáo dục năm 2021-2022 trình Hội đồng thi đua khen 

thưởng các cấp. Công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV năm 

2021-2022. Thực hiện chuẩn bị tốt điều kiện thực hiện phương án di dời trường tiểu 

học Đoàn Kết, đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công. Chỉ đạo, triển khai 

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. 

10. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, 

trẻ em; chú trọng công tác giảm nghèo và tạo việc làm, các chính sách dân tộc, quan 
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tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của người dân; thực hiện đầy đủ chính sách đối 

với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo thực hiện rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022; phối hợp chiêu sinh, mở 03 lớp đào tạo 

nghề cho 90 lao động, rà soát công tác đào tạo nghề trên địa bàn. 

11. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể Nhân dân nhằm lan tỏa truyền 

thống quý báu tốt đẹp, tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ Nhân dân. Tiếp tục hướng dẫn 

tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 với một số hoạt động như: Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ tại Chợ Đêm San Thàng, Giải cầu lông Thành phố mở rộng năm 2022, 

Đại hội TDTT tỉnh và các giải thi đấu, hội thi, hội diễn … 

12. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt theo kế hoạch 

và các cuộc thanh tra đột xuất theo quy định. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết 

luận thanh tra, quyết định xử lý, kiến nghị sau thanh tra. 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 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; Chỉ đạo làm tốt công tác tác xét nâng bậc 

lương đợt I năm 2022. Chỉ đạo tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường; mở các lớp bồi 

dưỡng theo kế hoạch đề ra. 

13. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác 

đảm bảo an toàn đơn vị; Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, phường 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. Hoàn thành phúc tra, kiện toàn tổ chức, biên chế đại hội DBĐV và các đơn vị 

trục thuộc phục vụ bắn chiến đấu trong diễn tập KVPT. Nắm chắc tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động tôn giáo trên địa bàn; thực hiện công tác 

đối ngoại theo quy định. 

14. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phường tập trung chỉ đạo, điều 

hành linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm và có hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao; báo cáo tình hình thực hiện theo lĩnh vực đã phân công tại các Kế hoạch triển 

khai mà UBND thành phố đã ban hành, đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tiếp tục nâng 

cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, phường; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã 

chỉ ra. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, báo cáo để tổng hợp, tham mưu 
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cho UBND thành phố phục vụ kỳ họp thứ V, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 

IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; (B/c) 

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

- Các cơ quan, đơn vị và các Trung tâm; 

- UBND các xã, phường; 

- Ban chỉ huy quân sự thành phố; Công an thành phố; 

Hạt kiểm lâm thành phố; 

- Các Chi cục: Thuế khu vực Thành phố - Tam 

Đường; Thống kê khu vực Lai Châu - Tam Đường; 

- Trang thông tin, điện tử thành phố Lai Châu; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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