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Ngày 02 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ 

tháng 12 năm 2021 thông qua các nội dung: (i) Đánh giá tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 11 và 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

chủ yếu tháng 12 năm 2021; (ii) Đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản 11 tháng đầu năm 2021, giải pháp để hoàn thành giải ngân kế 

hoạch vốn đã giao theo quy định; (iii) Đánh giá tiến độ, kết quả thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 11/2021, giải pháp thực hiện để đạt dự toán 

HĐND tỉnh giao năm 2021; (iv) Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung 

theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; (v) Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án 

trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (các dự án chưa hoàn thành) và các 

quy hoạch lớn của tỉnh; (vi) Kết quả, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chỉ đạo 

của Tỉnh ủy còn chậm như: Xử lý làm nhà trên đất nông nghiệp; Dự án tổng thể 

xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; (vii) Tiến độ, kết quả rà soát, chuẩn hóa hệ thống các chỉ tiêu, số liệu trên 

địa bàn tỉnh. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên 

họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; thành viên 

UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế, Cục Thuế, Cục Thống kê, 

Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, 

đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào 

Cai tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021  

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tuy nhiên gặp nhiều khó 

khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh mẽ 

trong cả nước và tỉnh có nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Do đã chủ động, dự 

báo được các khó khăn, thách thức, cùng với tinh thần đoàn kết của các cấp, các 

ngành và sự linh hoạt triển khai các giải pháp cụ thể của các cấp chính quyền 

nên kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm vẫn tiếp tục có mức tăng trưởng so với 
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năm 2020: Tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh ước đạt 5,33% (đứng thứ 8/14 

tỉnh trung du và miền núi phía Bắc); nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, dịch 

bệnh trên đàn gia súc tuy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn (dịch tả lợn Châu 

phi) nhưng không lây lan trên diện rộng, trồng rừng thực hiện tốt (trồng được 

9.491 ha, đạt 100,4% KH). Công nghiệp hoạt động ổn định, giá trị sản xuất công 

nghiệp 11 tháng đạt 37.933,6 tỷ đồng, bằng 93,9% KH và tăng 11,77% so CK. 

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 3.169 tỷ đồng, bằng 63%KH. Giá trị 

xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 3.387 triệu USD, đạt 73,65% 

so KH, tăng 15,2% so CK. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.641 tỷ đồng, 

bằng 80,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,6% so CK. Các lĩnh vực văn hoá, 

xã hội được quan tâm, chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh 11 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải 

tập trung chỉ đạo, khắc phục như sau: 

- Dịch Covid-19 có dấu hiệu khá phức tạp trên địa bàn tỉnh, xuất hiện một 

số ca bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng tới sự phục hồi của một số ngành (như 

thương mại, du lịch, vận tải, xuất nhập khẩu…) và đời sống nhân dân. 

- Theo dự kiến ước cả năm 2021, có 10/39 chỉ tiêu dự kiến khó đạt KH, 

gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (-4,67% KH); Cơ cấu GRDP; GRDP bình quân 

đầu người (98,8% KH); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (90% KH); Tổng mức bản 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội (96% KH); Giá trị xuất nhập khẩu 

(75,7% KH); Tổng lượng khách du lịch (30% KH); Tổng doanh thu du lịch 

(25% KH); Số lao động có việc làm tăng thêm (90,4% KH); Tỷ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế (86,2% KH). 

- Việc thiếu nguyên liệu sản xuất (nguyên liệu từ apatit) của một số nhà 

máy vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng về 

công nghiệp. 

- Tiến độ thực hiện một số nội dung chậm: Giải ngân vốn đầu tư công, các 

dự án trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (nút giao Phố Lu, đường kết nối 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa,...), Cảng hàng không, các quy hoạch lớn 

(Quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu Khu du lịch Y Tý, Quy hoạch chung 

hai bên dọc sông Hồng, Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Sa Pa,...), quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Xử lý làm nhà trên đất nông nghiệp; Dự 

án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai... 

- Doanh nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. 

- An ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố 
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phức tạp. 

Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do ảnh hưởng toàn 

diện, tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực,. Ngoài ra, 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương 

có nơi có lúc còn chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, nhất quán, phối hợp chưa hiệu 

quả, không linh hoạt. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2021 và trong thời gian tới 

Tháng 12 năm 2021, các cấp, các ngành cần tập trung, cố gắng ở mức cao 

nhất để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; trong đó tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ như sau: 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

- Các địa phương tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh, kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn tỉnh; 

nâng cao trách nhiệm trong công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm nhanh 

khi xuất hiện các ca F0 trên địa bàn. 

- Sở Y tế chỉ đạo việc triển khai tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các đối 

tượng theo kế hoạch; xây dựng kịch bản tiêm mũi 3 cho các đối tượng có nguy 

cơ cao. Rà soát đối tượng từ 3-11 tuổi để sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm khi 

có chỉ đạo của Trung ương; hướng dẫn, cho phép các hiệu thuốc bán test nhanh 

kháng nguyên SARS-Cov-2 cho người dân có nhu cầu; xây dựng phương án cho 

phép đối tượng F1 cách ly tại nhà và đối tượng F0 điều trị tại nhà. 

2. Các sở, ngành chuẩn bị kỹ các nội dung để giải trình tại Kỳ họp thứ 3 - 

HĐND tỉnh (họp ngày 07-08/12/2021). 

3. Các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết nhiệm vụ của các ngành, 

lĩnh vực, địa phương trong năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ cụ thể 

trong năm 2022. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu các nội 

dung tổ chức Hội nghị giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 (tổ chức ngày 10/12/2021).  

5. Triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai theo kế hoạch của 

UBND tỉnh đã ban hành về thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy1; cơ quan chủ 

trì thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai theo yêu cầu. 

                                                 
1 Bao gồm: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát 

triển văn hóa con người Lào Cai; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 

11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 10/12/2021 để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

6. Huy động và khai thác các nguồn lực  

- Các đơn vị được giao là cơ quan lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ và 

trình phê duyệt các quy hoạch lớn của tỉnh, bao gồm: Quy hoạch tỉnh Lào Cai 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đôn đốc, bám sát các thành viên 

Hội đồng thẩm định của Trung ương để sớm tổ chức họp Hội đồng thông qua 

quy hoạch); Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Sa Pa; Quy hoạch chung hai 

bên dọc sông Hồng; Quy hoạch ruộng bậc thang Sa Pa; Quy hoạch đất ở nông 

thôn.... 

- Các chủ đầu tư, địa phương tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng để triển khai các dự án (đầu tư công và ngoài ngân sách); tăng cường công 

tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. 

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại 

các khoản chi theo hướng chi theo các nhóm, chủ đề đã xác định trong kế hoạch 

đầu tư công, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025. 

- Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các 

ngành, lĩnh vực như thủy điện, đô thị, đất đai, xây dựng... đảm bảo theo đúng 

các quy định hiện hành. 

- Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi 

cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án, sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh. 

7. Về phát triển các ngành kinh tế: 

(1) Về nông nghiệp nông thôn:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu triển khai các nội dung của Kế 

hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, 

hàng tuần báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các địa phương tập trung công tác sản xuất vụ Đông, phòng chống rét 

cho cây trồng, vật nuôi, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi để giữ ổn định nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần. 
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- Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương đánh giá việc thực hiện sắp 

xếp dân cư nông thôn năm 2021, tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực 

hiện hiệu quả trong năm 2022. 

- Đối với các dự án nông nghiệp như: (1) Nhà máy chuối dứa Mường 

Khương, (2) Nhà máy chế biến Chè xã Lùng Khấu Nhin - Mường Khương, (3) 

Dự án chế biên nông sản xã Phong Niên - Bảo Thắng, (4) Các dự án của CTCP 

Tập đoàn Hồ Gươm…: Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tạo điều kiện 

cho các nhà đầu tư, thường xuyên báo cáo tiến độ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 

khăn để các nhà máy sớm khởi công, xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn. 

(2) Về công nghiệp:  

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan 

tiếp tục bám sát các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn về nguồn 

nguyên liệu cho các nhà máy (Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty 

DAP số 2, Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung...). 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và các nội dung chuẩn bị làm việc với Tập 

đoàn TKV, Tập đoàn Hóa chất... 

- Các sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục 

và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan để sớm khởi công Nhà máy 

sản xuất dây cáp đồng tại huyện Bát Xát. 

(3). Về giải ngân vốn XDCB: 

- Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản. Đối với các dự án giải ngân không đạt tiến độ đã đề ra, không bố trí kế 

hoạch vốn năm 2022. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính sớm tham 

mưu UBND tỉnh giao kế hoạch tổng thể các danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 

2021-2025. 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, trong đó phấn đấu hoàn 

thành Nút giao Phố Lu và thông xe đường kết nối Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa 

trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; khởi công Cầu Phú Thịnh và triển 

khai thực hiện một số nội dung Cảng Hàng không Sa Pa theo kế hoạch đã ban 

hành. 

(4). Về thu ngân sách nhà nước 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển và Sở Tài 

chính tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất trong năm 2021. 

- Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh 
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thu thuế, phí và thu khác, đặc biệt là các khoản thu còn phải thu lớn như thu từ 

đóng góp khai thác khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông và khắc phục môi 

trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản..., đảm bảo hoàn thành dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đã được HĐND tỉnh giao. 

8. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức các sự 

kiện văn hóa, thể thao mừng Đảng mừng Xuân năm 2022 phù hợp với diễn biến 

của dịch bệnh Covid-19, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2021. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ người có công, hộ nghèo, người hưởng chính 

sách bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 20/12/2021. 

9. Về tài nguyên và môi trường 

- Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình phê duyệt 

trong tháng 12/2021. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lào Cai; 

đồng thời tổng hợp danh mục các dự án nằm trong vùng dự trữ khoáng sản quốc 

gia xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương hoàn thành dự án đo đạc 

tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước 

ngày 31/12/2021. 

10. Về chuẩn hóa số liệu thống kê:  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sử dụng các số liệu đã được 

thống nhất và chuẩn hóa giữa các ngành, địa phương và Cục Thống kê để cập 

nhật trong hệ thống chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh 

Lào Cai. 

- Đối với các chỉ tiêu còn chưa thống nhất về số liệu giữa các ngành, địa 

phương, Cục Thống kê: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục 

Thống kê và các sở, ngành, địa phương có báo cáo chi tiết, cụ thể, gửi UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Đối với các số liệu không có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê và chỉ tiêu 

giao kế hoạch hàng năm, thuộc chỉ tiêu của các ngành, yêu cầu các Sở chuyên 

ngành tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá để thống nhất với các địa phương, báo 

cáo UBND tỉnh số liệu sau khi chuẩn hóa trước ngày 25/12/2021. Trong đó lưu 

ý một số số liệu sau: 

https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=361980&a=1
https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=361980&a=1
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+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phụ trách số liệu về: Số lượng doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn. 

+ Sở Giao thông vận tải và Xây dựng chủ trì phụ trách số liệu về: Nhà 

tạm, cứng hóa đường đến trung tâm các thôn, bản; hộ dân được sử dụng nước 

sạch...+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phụ trách số liệu về: Phòng học tạm.  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phụ trách số liệu về: Nhà văn 

hóa thôn, bản.  

+ Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phụ trách số liệu về: Phủ sóng điện 

thoại di động cho các thôn, bản. 

+ Sở Công Thương chủ trì phụ trách số liệu về: Hộ dân được sử dụng điện 

lưới quốc gia. 

III. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

1. Về đề nghị cấp bù ngân sách thị xã Sa Pa đối với các khoản hụt thu cân 

đối: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/12/2021. 

2. Về phê duyệt danh mục các điểm danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa 

bàn thị xã Sa Pa: Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành quyết định các điểm danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo đúng quy định hiện 

hành. 

3. Về việc in ấn bản đồ địa giới hành chính hành chính thị xã Sa Pa để 

thực hiện công tác quản lý, quy hoạch: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm 

triển khai thực hiện, hoàn thành trong tháng 12/2021. 

4. Về việc bổ sung kinh phí chống dịch Covid-19 cho huyện Bảo Yên, 

huyện Văn Bàn: Giao Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/12/2021. 

5. Về giao danh mục lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới 

huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh giao danh mục quy hoạch để các huyện triển khai thực hiện, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2021. 

6. Về tư vấn thiết kế trưng bày tại Bảo tàng tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất, báo cáo cụ 

thể UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/12/2021. 

7. Về các đề xuất, kiến nghị khác: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương có 

văn bản cụ thể gửi UBND tỉnh để có cơ sở xem xét. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, đề xuất giải quyết: Trường hợp đã có 

văn bản gửi đến UBND tỉnh, nếu đủ điều kiện xử lý trình Thường trực UBND 

tỉnh xem xét quyết định, nếu chưa đủ cơ sở giải quyết thì tham mưu văn bản của 



8 
 

Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực 

hiện.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 

tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2021 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn; 

- MTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP. TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, các CV, TH4. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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