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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Xuân Tăng
----Ngày 23/11/2021, Thường trực Thành ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy
phường Xuân Tăng. Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai chủ trì buổi làm việc. Cùng dự
có đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;
các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng
Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội, Thanh tra, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý các dự án đầu
tư - xây dựng, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Văn phòng HĐND &
UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Tăng.
Sau khi nghiên cứu và nghe Báo cáo số 120-BC/ĐU, ngày 19/7/2021 của Đảng ủy
phường Cốc Lếu phục vụ buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, các ý kiến
phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận:
I- Đánh giá chung
Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu của Văn
phòng Thành ủy, các cơ quan đơn vị và Đảng ủy phường Xuân Tăng đã nghiêm túc
chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức thành công buổi làm việc.
Ngay sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đến nay, Đảng bộ
phường Xuân Tăng đã chủ động, đoàn kết, năng động trong triển khai thực hiện các
nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong điều kiện dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Kinh tế tiếp tục phát triển khá bền vững, doanh
thu thương mại dịch vụ 10 tháng đầu năm đạt 96% kế hoạch; giá trị sản xuất tiểu thủ
công nghiệp đạt 95% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt và các chỉ tiêu sản
xuất nông nghiệp, chăn nuôi đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa
bàn 10 tháng đầu năm 106% kế hoạch; thu ngân sách phường 98% kế hoạch thành
phố giao. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị được triển
khai thực hiện bước đầu có hiệu quả; văn hóa - xã hội có một số chuyển biến tích
cực; tình hình ANCT, trật tự ATXH ổn định; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng,
hiệu lực, hiệu quả; quản lý, điều hành của chính quyền phường có sự đổi mới tương
đối toàn diện. Năm 2021, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội phụ nữ,
Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ
cử tri tham gia bầu cử đạt 100%; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị
và tổ chức thành công các hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày thành lập phường, có
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nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả với tổng kinh phí xã hội hóa
hơn 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phường Xuân Tăng là một trong những phường trọng điểm của
thành phố về thực hiện quy hoạch đô thị (diện tích quy hoạch chiếm 74% tổng diện
tích tự nhiên), phạm vi ảnh hưởng của các dự án rộng, số hộ dân bị ảnh hưởng lớn.
Những khó khăn đó cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm đời sống của
một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó
khăn; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, vệ sinh môi
trường, sắp xếp ổn định dân cư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế mặc dù có rất nhiều cố
gắng nhưng chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Sau khi điều chỉnh địa giới hành
chính, phường có nhiều biến động về đất đai và dân cư, một bộ phận lớn Nhân dân
có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời phải chuyển đổi việc làm trước yêu
cầu đô thị hóa.
Với vị trí cửa ngõ kết nối phía nam của thành phố với bờ hữu sông Hồng, sau
khi hoàn thành công trình Cầu Làng Giàng, Xuân Tăng trở thành vùng đệm thu hút,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương lân cận của huyện Bảo Thắng,
nên cần đánh giá sát tiềm năng, thế mạnh, thuận lợi, khó khăn của địa phương, xác
định vị trí, vai trò của phường đối với thành phố để lãnh đạo phường phát triển toàn
diện về mọi mặt. cần có tầm nhìn chiến lược, lâu dài liên quan đến việc mở rộng địa
giới hành chính của thành phố sang phía Đông. Trong thời gian tới, yêu cầu Đảng bộ
phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
1. Đảng ủy phường Xuân Tăng cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.1. Nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, khai thác tối đa các nguồn
lực cho đầu tư phát triển, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp cho người
dân, nhất là xác định được ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển tương xứng;
linh hoạt, chủ động trong thu hút đầu tư, phát triển thêm số lượng, quy mô và nâng
cao chất lượng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ song song với đào tạo, chuyển
đổi việc làm cho người lao động.
1.2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách,
nhất là thu ngoài quốc doanh. Rà soát, xây dựng và đề xuất chỉ tiêu thu ngân sách
năm 2022 sát thực tiễn, đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ gắn với lộ trình thực
hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1.3. Quản lý chặt chẽ đất đai, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, trật tự đô thị,
nhất là các khu vực đã công bố quy hoạch, khu vực đã giải phóng mặt bằng. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 26/10/2020 của Thành ủy. Có kế
hoạch trồng mới, thay thế cây xanh đô thị đảm bảo theo quy hoạch chung và có bản
sắc riêng. Chủ động rà soát các tiêu chí của Đô thị loại 1, hoàn thiện các chỉ tiêu
thuộc nhiệm vụ của địa phương phải thực hiện đề xuất chủ trương đầu tư trọng tâm.
1.4. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, duy trì và nâng cao tiêu chí trường
chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu hoàn thiện tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 2.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nếp sống văn hóa, phấn đấu tỷ lệ gia đình
văn hóa từ 96,5% trở lên, tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa đạt 92,9%
trở lên và 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đạt tiêu chuẩn nếp sống văn
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hóa. Duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế từ 97% trở lên, giữ vững và nâng cao tiêu chí
chuẩn Quốc gia về y tế. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giảm nghèo, 100% người nghiện
có hồ sơ quản lý theo quy định.
1.5. Tập trung lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công
tác quân sự địa phương. Rà soát, quản lý nhân nhân hộ khẩu và thực hiện triệt để,
đúng tiến độ đề án của bộ công an về cấp thẻ căn cước công dân. Xây dựng lực lượng
Dân quân đủ về số lượng, nâng cao chất lượng chính trị, chú trọng phát triển đảng,
đảm bảo tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân theo quy định. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển
quân năm 2022. Nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là các hộ trong vùng quy hoạch,
giải phóng mặt bằng; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo Quy định 11Qđi/TW, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.
1.6. Có kế hoạch chỉ đạo thực hiện đảm bảo 02 nhiệm vụ đột phá năm 2022 đã đề
ra, chủ động đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố
hệ thống chính trị, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có kế hoạch phát triển
đảng viên mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy từ phường đến khu dân cư đảm bảo tinh gọn,
hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn
diện, hướng tới xây dựng cấp ủy điện tử.
1.7. Chỉ đạo UBND phường Xuân Tăng
1.7.1. Chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT thành phố thành lập Tổ công tác
hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, chuyển đổi mục
đích sử dụng đất, điều chỉnh vị trí đất ở, gia hạn, cấp quyền sử dụng… cho phù hợp
hiện trạng và mục đích sử dụng, nhất là các hộ đang có vướng mắc.
1.7.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế
hoạch giải quyết tháo gỡ, cơ bản giải quyết các tồn đọng tại dự án đường Trần Hưng
Đạo kéo dài, khu tái định cư trường đại học FANSIPAN (cũ), trong đó có nhiệm vụ,
mục tiêu, giải pháp và lộ trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong quý III
năm 2022.
1.7.3. Rà soát, báo cáo thực trạng nhu cầu cần điều chỉnh hồ sơ đất đai, hộ tịch,
nhân khẩu.... sau điều điểu chỉnh địa giới hành chính, chủ động phối hợp với các cơ
quan chức năng của thành phố để hướng dẫn, giải quyết xong trong quý I năm 2022,
đồng thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo.
1.7.4. Thường xuyên huy động cán bộ Nhân dân phát dọn tại các khu vực đất
trống, hè phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
1.7.5. Tăng cường tham mưu cho thành phố thực hiện kiểm đếm, giải quyết dứt
điểm chính sách đền bù, tái đinh cư cho Nhân dân đối với các công trình, dự án kè sông
Hồng.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ trên đây thành 01 mục
riêng trong báo cáo 6 tháng, 01 năm của cấp ủy trong năm 2022.
2. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy phường Xuân Tă ng
2.1. UBND thành phố chỉ đạo
2.1.1. Tiếp thu, nghiên cứu đề xuất với cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đối
với 03 nội dung đề xuất của phường với các cơ quan tỉnh (có Phụ lục kèm theo).
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2.1.2. Nghiên cứu quy hoạch, định hướng khu vực phát triển kinh tế nông
nghiệp nông thôn chất lượng cao; định hướng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế do quá
trình đô thị hóa.
2.1.3. Nghiên cứu hỗ trợ, đầu tư cải tạo một số công trình không còn phù hợp
như dải phân cách, hành lang, hè phố và quy hoạch cây xanh đô thị tại một số tuyến
đường trục chính của Phường như: Đường XT10, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 4E… lựa
chọn chỉ đạo thực hiện một số tuyến phố để xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, đảm bảo
đầy đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã
tỉnh lỵ - thành phố lào Cai, hoàn thành xong trước tháng 9 năm 2022.
2.1.4. Khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối với các cơ quan, trường học do thành phố quản lý trên toàn địa bàn để
có kế hoạch sớm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
trường học, cơ quan, nhà văn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố và
xã, phường.
2.1.5. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với UBND phường Xuân Tăng rà
soát, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết sớm tồn đọng trong công tác giải
phóng mặt bằng, sắp xếp, ổn định dân cư đối với các dự án đã triển khai trước năm
2020.
Các cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có văn bản trao đổi,
thống nhất đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy phường Xuân Tăng
xong trước 30/12/2021 (theo phụ biểu đính kèm).
Căn cứ Thông báo, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND phường Xuân Tăng
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND
thành phố,
- Uỷ viên BTV Thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy,
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội thành phố,
- Các phòng, ban chuyên môn thành phố,
- Văn phòng HĐND & UBND thành phố,
- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội phường Xuân Tăng,
- Lưu VT-VPTU.
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