UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số:581 /UBND -VP

V/v xây dựng kế hoạch
thực hiện các đề án, nghị quyết của
Tỉnh uỷ, Thành uỷ Lào Cai.
.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lào Cai, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;
- Các phòng: Văn hoá & Thông tin; Giáo dục Đào tạo; Lao động - TB&XH; Nội vụ thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Bệnh viện Đa khoa thành phố.
Thực hiện Thông báo số 262-TB/TU, ngày 22/4/2021 của Thành uỷ Lào
Cai về Kết luận của Thường trực Thành uỷ về việc xây dựng kế hoạch thực hiện
các đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ Lào Cai. Ủy ban nhân dân thành phố
Lào Cai chỉ đạo như sau:
Trên cơ sở các đề án, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ các cơ quan, đơn
vị xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn và kế hoạch năm 2021 theo lĩnh vực
được phân công đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với
tình hình thực tiễn của thành phố Lào Cai (đối với các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế
hoạch phải đảm bảo cao hơn mục tiêu chung của tỉnh); cụ thể:
1. Phòng Văn hoá - Thông tin: Căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ
Lào Cai về phát triển văn hoá, du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 (lĩnh vực
văn hoá). Đề án số 08-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển công nghệ thông
tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 tham mưu xây dựng kế
hoạch chung về văn hoá, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn bàn
thành phố giai đoạn 2020-2025.
2. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện
Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về đổi mới phát triển, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện giáo dục - nguồn nhân lực - khoa học công nghệ tỉnh
Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; Gắn với thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Thành
uỷ Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế trở thành mục tiêu
và động lực phát triển kinh tế, xã hội thành phố Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025,
định hướng đến năm 2050.
3. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: Tham mưu xây dựng Kế
hoạch thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về giảm nghèo bền
vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.
4. Phòng Nội vụ: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của
Tỉnh uỷ Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20201

2025, lồng gắn với thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Thành uỷ Lào Cai về đẩy
mạnh cải cách hành chính đồng bộ trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố
Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 09/4/2021 của Thành
uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số trên địa bàn thành
phố Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.
5. Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Phối hợp với Trung tâm Y tế
thành phố, Bệnh viện Đa khoa thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng kế
hoạch thực hiện Đề án 7-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân
dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025”.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện xong trước ngày 28/4/2021; xin ý kiến thành
viên UBND thành phố vào Dự thảo Kế hoạch và gửi về Thành uỷ (qua Văn phòng
Thành uỷ) trước ngày 30/4/2021. Đối với các kế hoạch từ năm 2022 trở đi, hoàn
thành trước ngày 15/01 hằng năm./.
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KT. CHỦ TỊCH
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- Như trên;
- Lãnh đạo UBND Tp;
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