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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 5 năm 2022 

 

Ngày 12/5/2022, UBND thành phố tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 

5/2022. 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 

5 năm 2022 

Trong tháng, cơ bản tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tháng 5 của UBND thành phố Lai Châu 

diễn ra theo đúng kế hoạch, đã đạt được một số kết quả quan trọng: 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 56,2% KH, 

doanh thu ước đạt 78,5 tỷ đồng, đạt 58,7% KH... Trong công tác phòng chống 

dịch Covid-19, UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt, ứng phó với tình hình 

dịch bệnh, có các biện pháp và giải pháp chống dịch hiệu quả.  

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 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường: Tiếp 

tục bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 để tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế khu vực 

Thành phố - Tam Đường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, ban, xã, 

phường để có phương án thu ngân sách theo kế hoạch được giao. 
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Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tiết kiệm chi thường 
xuyên năm 2022 của các cơ quan, đơn vị để ưu tiên bố trí cho công tác phòng 
chống dịch bệnh, thiên tai của thành phố. 

Chủ trì tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại công văn số 1466/UBND-KTN ngày 06/5/2022 sử dụng nguồn 
thu tiền sử dụng đất hàng năm của ngân sách thành phố để thực hiện chính sách 
thoái thu 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. 

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố có giải pháp cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu 
tư phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tham mưu 
UBND thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lập đề xuất chủ trương 
đầu tư trên địa bàn thành phố. 

4. Phòng Kinh tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, 
UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân gieo cấy lúa mùa đảm bảo 
Kế hoạch, tiến độ theo khung thời vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh trên đàn vật nuôi. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 
OCOP năm 2022; đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tiếp tục phối hợp với UBND xã Sùng 
Phài triển khai kế hoạch trồng mới 10 ha chè đảm bảo khung mùa vụ và chỉ tiêu 
Nghị quyết đã đề ra. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều 
kiện triển khai thực hiện đấu giá chợ Trung tâm thành phố. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường nắm bắt tình 
hình diễn biến của thời tiết, kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó với thiên 
tai trong mùa mưa. 

Nhất trí với đề xuất của phòng Kinh tế về tạm thời chưa triển khai thực 
hiện chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ phiên gắn với chợ 
đêm San Thàng đến khi có quy định mới của Trung ương. Giao Phòng Kinh tế 
chủ trì, phối hợp với UBND xã San Thàng tham mưu UBND phố Báo cáo Ban 
Thường vụ.  

5. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác quản lý, giám sát, nghiệm thu 
việc chăm sóc cây xanh. Triển khai việc nạo vét, khắc phục hệ thống thoát nước, 
tập trung các vị trí, khu vực xảy ra ngập úng vừa qua. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị 
chăm sóc cây xanh, đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, khu 
dân cư, không để tình trạng mất an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết mùa 
mưa bão. 

Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các quy trình, thủ tục triển khai các Đồ án 
Quy hoạch cây xanh, Quy hoạch chi tiết Đông Nam, Quy chế quản lý kiến trúc đô 
thị, Quy hoạch chi tiết 5 phường đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường hoàn 
thiện “Phương án sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường vào việc kinh 
doanh, buôn bán hàng hóa”, trong đó nghiên cứu đề xuất tổ chức tuyến phố đi bộ 
trên địa bàn thành phố. 
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6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu 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.   

Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh, Chi cục Thuế Khu vực Thành phố Lai Châu – Tam Đường rà soát lại các 

trường hợp được cấp đất Tái định cư mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để 

thông báo tới các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất: 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. Triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

8. Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư: Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công các dự án; tăng cường giám sát, kiểm tra nâng cao chất lượng công trình. 

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường tập trung 

GPMB tại các dự án: Đường nối QL 4D đến bản Tả Chải, Trung Chải, xã Sùng 

Phài và Nâng cấp tuyến đường từ Ngã 5 bản Cư Nhà La đến khu đội 5 giao với 

Đại lộ Lê Lợi, Đường Đinh Bộ Lĩnh thành phố Lai Châu.... để có đủ mặt bằng 

sạch triển khai thi công dự án theo tiến độ đề ra. 

Tiếp tục hoàn thiện trình tự, thủ tục để khởi công 02 dự án: Hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu và dự án Tuyến đường và mặt 

bằng đô thị nối trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao với đường số 17 

phường Quyết Thắng.  

Đối với các dự án không vướng mắc liên quan tới công tác GPMT, yêu cầu 

Ban quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, vật liệu, nhân lực đẩy 

nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn 

thành để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn. Tiếp tục đẩy nhanh 

công tác lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán hoàn thành các công trình và thu hồi 

theo kết luận của Thanh tra, kiểm toán và phê duyệt quyết toán. 

9. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Thực hiện nghiêm kế hoạch 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. Tham mưu UBND thành phố lựa chọn sách giáo khoa 

đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện của địa bàn 

thành phố. 

Triển khai hướng dẫn các hoạt động giáo dục trong hè, thực hiện giới thiệu 

học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, tăng cường công tác phối hợp với các 

xã, phường trong tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh trong quản lý học sinh, 

có giải pháp phòng, trách tai nạn, thương tích, đối nước cho học sinh trong hè. 

10. Phòng Lao động - TB&XH: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện 

tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội 

trên địa bàn thành phố. 
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11. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về triển khai 

thực hiện các nghị quyết chuyên đề, Chương trình, đề án, kết luận của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch thực hiện của Thành 

ủy…. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố giải quyết việc thu hồi động 

Pusamcap theo quy định. 

Trung tâm Văn hóa, thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện tốt giải cầu 

lông thành phố lần thứ 18 năm 2022. 

12. Trung tâm Y tế thành phố: Kiểm tra, đánh giá xã, phường duy trì đạt 

tiêu chí quốc gia về y tế 6 tháng đầu năm 2022. 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. Tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng theo kế hoạch. Tăng 

cường công tác tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè (Viêm 

gan, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng). 

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, 

bãi tập, hội trường cho Kế hoạch diễn tập KVPT thành phố.  

14. Phòng Nội vụ: 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. 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. 

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

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

tháng 5 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND 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. 

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

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 

6 năm 2022. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch 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. 
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3. Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

25/02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Giao phòng Văn hóa – Thông tin thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của 

Đại biểu tại Phiên họp chỉnh sửa, hoàn thiện trình Thường trực Thành ủy theo 

quy chế làm việc. 

4. Đề án thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh 

Giao phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của Đại biểu 

tại Phiên họp. Tham mưu UBND thành phố trình xin chủ trương Thường trực, 

Ban Thường vụ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo 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 5/2022, 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điệp 
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