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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố
tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 5/2021
Ngày 26/4/2021, UBND thành phố Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng
5/2021. Đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên
họp. Cùng dự có Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch
UBND thành phố; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Ủy viên
UBND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Lãnh đạo một số đơn vị sự
nghiệp, cộng quản; Chủ tịch UBND các xã, phường. Sau khi đánh giá tình hình
thực hiện nhiệm vụ tháng 4, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Hoàng
Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố kết luận:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
Trong tháng 4 tình hình KTXH phát triển ổn định, thu ngân sách và các
chỉ tiêu cơ bản đều đảm bảo tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững, thành phố đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ
phát triển KTXH, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp
Nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị các nội dung diễn tập KVPT thành phố năm
2021 và tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid - 19.
Các đơn vị, xã phường cơ bản đã triển khai các công việc theo kế hoạch. Tuy
nhiên việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 4 còn nhiều việc chậm muộn, như
giải quyết đơn thư công dân, ý kiến cử tri, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai,
trật tự đô thị; thực hiện kết luận, chỉ đạo của tỉnh, của thành phố có nội dung
chưa kịp thời; còn có đơn vị và cá nhân không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của
UBND thành phố phải phê bình, nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 5, Chủ tịch UBND thành phố chấn chỉnh
những tồn tại nêu trên và yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021.
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch. Tiếp tục tham mưu đôn đốc chỉ đạo thu
ngân sách, tập trung cho công tác thu tiền sử dụng đất; tham mưu bổ sung kinh
phí sắp xếp di chuyển dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên
tai năm 2020 cho phòng Kinh tế; tham mưu phân khai kinh phí bầu cử Đại biểu
Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Phòng Kinh tế.
- Đôn đốc chỉ đạo và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ;
tập trung cùng với Trung tâm DVNN thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; kiểm soát tốt tình hình và phòng chống dịch
tả lợn Châu Phi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương
mại dịch vụ, trong đó các hoạt động của các chợ trên địa bàn.

- Về công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, yêu cầu phòng Kinh tế tham
mưu thành lập Tổ công tác do Trưởng phòng Kinh tế trực tiếp làm Tổ trưởng và
tiến hành rà soát toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sảy ra thiên
tai bão lũ báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2021; xây dựng Phương án bố
trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bão lũ xong trong tháng 6/2021. Trước mắt từ
nay đến ngày 15/5/2021 yêu cầu phòng Kinh tế phải hoàn thành việc hỗ trợ kinh
phí đối với các trường hợp đã có Quyết định hỗ trợ di chuyển thiên tai bão lũ.
3. Phòng Quản lý đô thị.
- Tập trung tham mưu đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13CT/TU ngày 26/10/2020 của Thành ủy, Kế hoạch 274/KH-UBND ngày
26/11/2020 của UBND thành phố về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020 - 2025. Tổng hợp, rà soát các danh
mục quy hoạch do UBND thành phố thực hiện, đề xuất phương án đẩy nhanh
tiến độ thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án tạo quỹ đất của thành phố và 14
tuyến đường đang xin chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đầu
tư các công trình khởi công mới năm 2021 được giao làm chủ đầu tư. Đánh giá
việc thực hiện Phương án thí điểm tổ chức phân luồng giao thông bố trí đậu đỗ
xe tĩnh theo Phương án số 06/PA-UBND ngày 30/3/2021 của UBND thành phố,
ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng đối với bãi đỗ xe tĩnh phù hợp
với điều kiện thực tiễn đô thị của thành phố.
- Xây dựng phương án đầu tư các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu (vỉa hè;
hệ thống thoát nước; ngầm hoá hạ tầng lưới điện, viễn thông; cây xanh…) kết
nối đồng bộ với hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng phương án tổng thể cải tạo,
nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống điện trang trí tạo điểm
nhấn đô thị báo cáo Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố trước ngày
15/5/2021. Đối với hệ thống điện chiếu sáng trang trí tại các tuyến phố trước đây
xã hội hóa từ các Doanh nghiệp, yêu cầu kiểm tra các vị trí hư hỏng, xuống cấp
và có Phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/5/2021. Quản
lý tốt TTĐT, xây dựng, VSMT trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 01/5.
- Chỉ đạo các xã, phường, Công ty Cổ phần MTĐT tỉnh Lào Cai thực hiện
tốt việc thu gom, xử lý rác thải. Riêng đối với địa bàn các phường và các xã
gần Trung tâm thành phố như xã Cốc San, Đồng Tuyển phải xử lý vận
chuyển rác đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ngay trong ngày không được
để lưu cữu trong khu dân cư. Đối với các xã còn lại như Vạn Hòa, Tả Phời,
Hợp Thành, Thống Nhất, Cam Đường rà soát điểm tập kết rác thải báo cáo
UBND thành phố trước ngày 05/5/2021.
4. Phòng Tài nguyên & Môi trường.
- Tham mưu quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, san gạt đất, khai thác khoáng sản
trái phép trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 01/5.
- Giải quyết các vướng mắc liên quan đến 6 hộ dân khu tái định cư Trung
tâm cụm xã Cam Đường, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/5/2021. Đối
với các hộ dân thuộc các Dự án của Công ty TNHH MTV Apatit, yêu cầu phòng
TNMT kiểm tra các trường hợp đủ điều kiện, tham mưu UBND thành phố giao
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đất trong tháng 5/2021. Riêng đối với các hộ dân thuộc Dự án của Công ty
TNHH MTV Apatit tại khu vực bãi thải thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời, yêu cầu
phòng TNMT chủ trì cùng với Trung tâm PTQĐ và các đơn vị liên quan hoàn
thành việc giao đất trước ngày 15/5/2021.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đối công chức địa chính xã,
phường thực hiện thí điểm biệt phái; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã,
phường trong việc thực hiện Quy chế phối hợp, đánh giá những khó khăn,
vướng mắc và kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện.
Tham mưu thực hiện Kế hoạch giải quyết, xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá
nhân đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất chưa
phù hợp với mục đích sử dụng đất, đảm bảo tiến độ đề ra.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin.
- Tiếp tục tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội Đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tuyên truyền
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; kiểm tra, sửa chữa các vị trí trang trí tạo điểm
nhấn Chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội HĐND các cấp. Đối với các biển
quảng cáo ngoài trời, phòng VHTT tham mưu chỉ đạo các xã, phường kiểm tra
và tháo dỡ đối với các biển đã hết hiệu lực, tháo dỡ, xử lý các trường hợp quảng
cáo sai quy định ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng phương án
thí điểm khoán thu - chi đối với các điểm di tích trên địa bàn, báo cáo UBND
thành phố trong tháng 5/2021 và triển khai thực hiện từ tháng 7/2021.
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ năm học; chuẩn bị tốt các điều kiện
tuyển sinh đầu cấp năm 2021 - 2022; xây dựng các phương án tuyển sinh vào
trường THCS Lê Quý Đôn và Lý Tự Trọng; Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán
bộ, giáo viên năm học 2020 - 2021; chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông
kiểm tra cuối năm học, kết thúc chương trình đảm bảo theo kế hoạch thời gian.
Chỉ đạo các trường và phối hợp chặt chẽ với các trường THPT, Trung tâm
GDNN&GDTX và các Trường nghề để đảm bảo điều kiện ôn tập, kiểm tra xét
tốt nghiệp và phân luồng cho học sinh lớp 9.
- Hướng dẫn tổng kết năm học 2020 - 2021; chuẩn bị bàn giao học sinh về
nghỉ hè tại địa phương; kiểm tra, sửa chữa trường lớp trong thời gian nghỉ hè và
chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hè
cho giáo viên; nghiên cứu tham mưu tổ chức tập huấn về chuyển đổi số lĩnh vực
GD&ĐT vào thời điểm tuyển sinh năm học mới; thực hiện các nội dung phổ cập
Mầm non theo lộ trình.
7. Phòng Lao động - TBXH. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối
với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý chặt chẽ các đối
tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; tham mưu chuyển chi trả kinh phí người
có công sang Bưu điện thực hiện, báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2021
8. Phòng Nội vụ.
Tiếp tục tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Bầu cử Đại biểu
HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rà soát và chuẩn hóa dữ liệu cán bộ
công chức và chủ động thực hiện giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối
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với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
phường, các trường học. Triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các
chức danh phải chuyển đổi tại các cơ quan đơn vị, xã phường.
9. Thanh tra thành phố.
- Tập trung đôn đốc giải quyết các đơn thư và Kết luận Thanh tra theo Kế
hoạch số 114/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố, hàng tuần báo
cáo Chủ tịch UBND thành phố việc thực hiện nội dung đã giao cho các đơn vị
trong giải quyết đơn thư, kết luận Thanh tra.
- Thực hiện đúng quy định trong việc Tiếp công dân và giải quyết đơn
thư; trực tiếp làm đầu mối giải quyết và tham mưu giải quyết các đơn thư công
dân; lập danh sách các cơ quan, đơn vị không phối hợp hoặc phối hợp không kịp
thời, chậm thực hiện việc giải quyết đơn thư, chậm thực hiện các Kết luận
Thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và tham mưu nhắc nhở, phê bình.
10. Phòng Tư pháp.
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm
2021; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới và các văn bản có hiệu
lực lên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Lào Cai tại địa
chỉ: http://tuphaptplc.vn để các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường và nhân
dân truy cập tìm hiểu thực hiện. Rà soát các Kế hoạch kiểm tra của UBND thành
phố tại các đơn vị, xã phường năm 2021, tránh việc kiểm tra chồng chéo giữa
các đơn vị.
- Đối với Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng và ban hành
Văn bản QPPL, đồng ý lùi thời gian đến đầu tháng 6/2021 sau khi các đơn vị xã
phường hoàn thành nhiệm vụ Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
11. Công an thành phố. Tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo
ANTT trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và dịp Bầu cử Đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo Công an các xã, phường đính chính thông tin
giấy tờ, sổ hộ khẩu công dân để phù hợp với điều chỉnh sáp nhập các thôn, tổ
dân phố. Tập trung và đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước gắn chíp điện tử cho
công dân đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Tham mưu triển khai cao điểm về
tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình.
12. Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện
cho công tác huấn luyện, công tác diễn tập KVPT năm 2021.
13. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế. Chủ động, tích cực phối hợp
với cấp ủy, chính quyền các xã, phường thuộc địa bàn quản lý đảm bảo giữ vững
chủ quyền, trật tự an toàn xã hội vùng biên. Thực hiện đồng bộ các biện pháp
công tác Biên phòng; nắm chắc tình hình biên giới; tuần tra, kiểm soát, đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian
lận thương mại; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu,
đường mòn lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động, tích cực
tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
14. Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương.
- Chủ động cùng với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu chỉ đạo, đôn
đốc, đánh giá và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu
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ngân sách năm 2021. Hàng tháng lập danh sách các tổ chức, cá nhân chưa chấp
hành nghĩa vụ Thuế Nhà nước gửi UBND các xã, phường và báo cáo UBND
thành phố để chỉ đạo, đôn đốc thu và có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các
nguồn thu ngân sách; bám sát kế hoạch phát triển KTXH, chủ động đề xuất với
UBND thành phố những nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách từng tháng, quý và
cả năm để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với phòng TN&MT rà soát, thường xuyên trao đổi thông tin
phục vụ công tác quản lý đất đai. Tiếp tục đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi về
các TTHC cho người dân trong việc thanh toán tiền nợ sử dụng đất.
15. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố.
- Tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các công trình, dự án; kiểm tra,
giám sát các đơn vị thi công, đảm bảo chất lượng; nghiệm thu khối lượng các
công trình; đẩy nhanh tiến độ hoàn công, quyết toán đối với các công trình đã
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
- Báo cáo thông tin, số liệu đối với các dự án ứng vốn từ Quỹ phát triển
đất tỉnh Lào Cai, các dự án, công trình dự kiến bàn giao để đấu giá thu tiền sử
dụng đất, cho thuê đất năm 2021, thời hạn hoàn thành đủ điều kiện bàn giao dự
án, công trình để triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; những khó
khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị; đề xuất bổ sung danh mục các dự án,
công trình khác có thể hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao trong năm
2021 để triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.
16. Trung tâm Phát triển Quỹ đất.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thống kê, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư đối với các dự án đang thực hiện, đặc biệt là các dự án đã kéo dài, còn
vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư, các dự án tạo
quỹ đất của thành phố, đồng thời bám sát quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn
các xã: Đồng Tuyển, Cốc San, Tả Phời, Hợp Thành, Thống nhất để nghiên cứu,
đề xuất các dự án tạo quỹ đất để tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đối với
các dự án khi tạo ra quỹ đất, yêu cầu Trung tâm PTQĐ thống nhất và bàn giao
mặt bằng cho phòng TNMT tổ chức thực hiện việc đo đạc địa chính.
17. Đội Kiểm tra TTĐT. Tiếp tục kiểm tra công tác TTĐT, VSMT trên
địa bàn, tập trung tại các phường trung tâm, khu vực đường Hồng Hà, phường
Cốc Lếu..., tăng cường kiểm tra trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và tham mưu
xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
18. Đội Quản lý thị trường số 1. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng
chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, tăng cường đấu tranh phòng
chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng
không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các
cổng trường học và các tuyến đường xung quanh các chợ trên địa bàn.
19. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát tình
hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả Lợn Châu Phi, kiểm dịch
động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng,
và hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời... Chủ động phối hợp với các phòng
ban chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai các chương trình kế hoạch,
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chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng khung thời vụ, đảm bảo
chỉ tiêu kế hoạch.
- Việc đánh giá mô hình Lê VH6 tại 2 thôn Phìn Hồ, Phìn Hồ Thầu - xã
Tả Phời, yêu cầu Trung tâm DVNN cùng với các ngành kiểm tra đánh giá kỹ về
hiệu quả của mô hình, báo cáo UBND thành phố trước 10/5/2021, đề xuất thí
điểm cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và hiệu quả kinh tế. Việc để nghị mô
hình trồng dưa chuột ứng dụng công nghệ cao tại thôn Cóc - Tả Phời, yêu cầu
Trung tâm DVNN nghiên cứu kỹ, làm việc với UBND xã Tả Phời trên cơ sở
đồng thuận của người dân và có Phương án cụ thể (bao gồm cả việc bao tiêu sản
phẩm cho người dân) báo cáo UBND thành phố trong tháng 5/2021.
20. Hạt Kiểm lâm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, thường
xuyên kiểm tra, tuyên truyền thực hiện tốt công tác PCCCR, chú trọng tại các
địa bàn, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, tuyên truyền đến người dân
không sử dụng lửa làm nương rẫy; tập trung và đảm bảo trực PCCCR trong
những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 01/5. Kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến
lĩnh vực lâm nghiệp.
21. Trung tâm Y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bệnh, giám sát chặt chẽ và kịp thời phát hiện, xử lý khi có dấu hiệu dịch bệnh
xảy ra; thực hiện các nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tăng
cường kiểm tra và quản lý tốt công tác An toàn vệ sinh thực phẩm. Tham mưu
UBND thành phố báo cáo xin ý kiến của tỉnh trong việc tiêm Vaccine phòng
chống Covid - 19 cho các đối tượng mở rộng.
22. UBND các xã, phường.
- Chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch, không được để chậm
muộn các công việc. Tập trung thu ngân sách, quản lý chặt chẽ đất đai, tài
nguyên khoáng sản, trật tự đô thị, xây dựng, tập trung cao điểm trong thời gian
nghỉ Lễ 30/4 - 01/5. Yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra việc
chấp hành TTĐT, VSMT tại địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và
không để tái vi phạm biển bảng 2 chân lấn chiếm hành lang vỉa hè, tập trung tại
các phường trung tâm và địa bàn xã Đồng Tuyển, Cốc San.
- Chuẩn bị tốt các công việc chuẩn bị Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp
Nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện Tổng điều tra
kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Tiếp thục tập trung thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 13-CT/TU ngày 26/10/2020 của Thành ủy, Kế hoạch 274 ngày
26/11/2020 của UBND thành phố về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020 - 2025.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC.
1. Việc giải quyết đơn thư, yêu cầu các đơn vị: Phòng TNMT, Trung tâm
PTQĐ, UBND phường Bắc Cường, UBND phường Kim Tân khẩn trương giải
quyết và có Văn bản trả lời đối với 48 đơn thư hiện nay còn chậm muộn, yêu
cầu hoàn thành đúng thời gian đã giao tại Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày
19/4/2021 của UBND thành phố. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
sau khi được giao giải quyết đơn thư công dân, chủ động thực hiện và cung cấp
đẩy đủ các nội dung liên quan cho Thanh tra thành phố để tham mưu giải quyết.
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Giao Thanh tra theo dõi, đôn đốc tham mưu nhắc nhở, phê bình các đơn vị thực
hiện không nghiêm túc nội dung chỉ đạo.
2. Việc giải quyết và trả lời các ý kiến cử tri, yêu cầu các cơ quan, đơn vị
được giao chủ trì khẩn trương tham mưu giải quyết theo đúng chỉ đạo của Chủ
tịch UBND thành phố tại văn bản số 504/UBND-VP ngày 12/4/2021. Giao Văn
phòng HĐND&UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, tham mưu phê bình đối với
các cơ quan thực hiện không nghiêm túc nội dung đã chỉ đạo và báo cáo tại
phiên họp thường kỳ UBND thành phố.
3. Các phòng ban chuyên môn bám sát nội dung Chương trình công tác
năm 2021 đã đăng ký để triển khai, hàng tuần tham mưu để Lãnh đạo UBND
thành phố họp chỉ đạo các công việc theo Kế hoạch công tác hoặc đột xuất theo
yêu cầu nhiệm vụ. Khi tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các nhiệm
vụ chung của UBND phải căn cứ nội dung phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó
Chủ tịch UBND và thành viên UBND thành phố tại Quyết định 2648/QĐUBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố để đảm bảo việc chỉ đạo và theo
dõi nhiệm vụ của các Lãnh đạo UBND thành phố đối với các đơn vị được thực
hiện theo đúng nội dung đã phân công.
4. Tại phiên họp có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị trực tiếp của các đơn
vị. Nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố và Lãnh đạo các phòng chuyên
môn đã trả lời trực tiếp, yêu cầu các đơn vị, các xã, phường căn cứ thực hiện.
5. Văn phòng HĐND&UBND thành phố:
- Tham mưu sửa chữa, thay thế hệ thống họp trực tuyến của UBND thành
phố với các xã, phường; thay thế, gọn hoá cáp viễn thông trong trụ sở
HĐND&UBND thành phố, xong trước 25/5/2021.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ đối với các đơn
vị, xã phường, kịp thời tham mưu nhắc việc, phê bình khi chậm muộn công việc,
báo cáo đánh giá việc chấp hành của các đơn vị, xã phường tại phiên họp thường
kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo UBND thành phố. Kiểm
tra hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến và có phương án khắc phục, đề xuất báo
cáo Chủ tịch UBND thành phố trước 10/5/2021.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND
thành phố Lào Cai tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 5/2021.Văn phòng
HĐND&UBND thành phố Lào Cai thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, căn
cứ thực hiện./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Thường trực TU, HĐND thành phố;
- Các đồng chí Lãnh đạo UBND tp;
- MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể tp;
- Các Ủy viên UBND tp;
- Các Ban HĐND tp;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo VP; các CVTH;
- Lưu: VT.(Kiên 01b)

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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Nguyễn Thị Thủy
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