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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

tại phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2022 

 

Ngày 24/11/2022, UBND thành phố tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 

11/2022. Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó 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, các Ban 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 Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

I. Đối với các nội dung dự thảo văn bản trình kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022 HĐND thành phố Lai Châu trình tại Phiên họp UBND thành phố 

Giao các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tham gia, 

hoàn thiện dự thảo. Tham mưu cho UBND thành phố trình cấp thẩm quyền xem 

xét cho chủ trương trước khi trình HĐND đảm bảo theo quy định. 

II. 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. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động rà soát các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực được giao, giải trình rõ lý do các chỉ tiêu 

đã đạt, các chỉ tiêu chưa đạt cần tập trung phấn đấu trong tháng 12 năm 2022. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch 

giao, đặc biệt là chỉ tiêu giao thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư năm 2022. 

Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chủ động, tăng cường 

công tác phối hợp trong thực hiện công tác chuyên môn; Quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao 

động. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Rà soát các nhiệm vụ chi đã được giao 

trong dự toán năm 2022, không để kết dư ngân sách. Tổng hợp, tham mưu cho 

UBND thành phố trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương trước khi trình 

HĐND đảm bảo theo quy định. 

3. Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường: Tập trung 

đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán giao thu ngân 

sách năm 2022. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khi có quyết định 

trúng đấu giá đất, ban hành thông báo cho người trúng đấu giá đất ngay. 
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4. Phòng Kinh tế thành phố:  Phối hợp với UBND các xã, phường hướng 

dẫn Nhân dân chăm sóc các cây trồng đã gieo trồng; triển khai các biện pháp 

phòng, chống đói rét cho vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

Tiếp tục tuyên truyền tới các chủ thể DN, HTX trên địa bàn có nhu cầu đăng ký 

tham gia chương trình OCOP năm 2023. Chủ trì, hướng dẫn 2 xã thực hiện tiêu 

chí thuộc bộ tiêu chí của tỉnh về xã Nông thôn mới và xã NTM nâng cao. Đôn 

đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối chủ động dự trữ đủ hàng hóa phục vụ 

Tết Nguyên đán Quý Mão, không để xảy ra tình trạng “khan hàng, sốt giá”. Phối 

hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp cuối năm và trước 

Tết Nguyên đán. 

5. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 

Nhân dân các biện pháp phòng trừ các loại dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. 

Thực hiện đảm bảo công tác cung ứng giống cây trồng kịp thời, đầy đủ đáp ứng 

nhu cầu sản xuất của Nhân dân. 

6. Phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

về quy hoạch, xây dựng, đô thị; thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng và 

kiểm tra sau cấp phép; phối hợp với đội Quản lý TTĐT, UBND các phường tiếp 

tục tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quy hoạch, xây dựng, 

đô thị, chăn thả gia súc.... Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc trồng, chăm 

sóc cây xanh, cây cảnh đô thị. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục tăng cường công tác phối 

hợp với các xã, phường trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, 

không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích; kịp 

thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy 

định hiện hành. 

Phối hợp với UBND phường Tân Phong giải quyết tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại tổ 9, phường Tân phong. Triển khai xử lý các điểm ô nhiễm môi 

trường đã được thành phố cho chủ trương đảm bảo quy định. Phối hợp với 

UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ. Tập trung 

thẩm định các phương án bồi thường để góp phần giải ngân vốn đầu tư năm 

2022.Tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, kiến nghị, phản ánh 

của công dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là các đơn thư, kiến nghị 

tồn đọng, kéo dài. 

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Phối hợp với Trung tâm đấu giá tỉnh tổ 

chức thông báo công khai việc đấu giá đất và tổ chức đấu giá đất đảm bảo heo 

quy định. Ngay sau cuộc đấu giá tham mưu ban hành quyết định trúng đấu giá 

đất, chuyển cơ quan thuế thông báo cho người trúng đấu giá đất ngay. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư, 

UBND các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục theo quy 

định. 
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9. Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư: Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập 

trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn 

năm 2022 trong những tháng cuối năm đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch 

vốn được giao.  

10. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm, toàn 

diện nhiệm vụ công tác năm học. 

11. 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. 

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

thông: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân. Tham mưu thực 

hiện tốt giải Bóng chuyền hơi CNVCLĐ thành phố năm 2022. 

13. 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.  

14. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố: Duy trì nghiêm chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn đơn vị. Tăng 

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

bàn; tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm 

bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.  

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng – Phó Chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022, 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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