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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 02/8/2021 
 

 

Ngày 02/8/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức 

cuộc họp giao ban để đánh giá các nhiệm vụ đang thực hiện và triển khai các 

nhiệm vụ mới. Đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc 

họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Quốc 

Khánh, Nguyễn Trọng Hài, Giàng Thị Dung; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

các đồng chí Chuyên viên Khối tham mưu tổng hợp; Trưởng, Phó các phòng, 

ban Khối hành chính (Phòng Kiểm soát TTHC, Quản trị Tài vụ, Tổ chức Hành 

chính, Ban Biên tập - Cổng thông tin Điện tử). Sau khi nghe Lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng 

chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội 

dung như sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các sở, ngành, địa 

phương vận hành tốt phần mềm Theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ đạo; chủ động 

thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại các thông 

báo kết luận, chương trình công tác, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, điều hành 

khác đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo Thường trực UBND tỉnh các nội 

dung công việc chưa hoàn thành, đã quá hạn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đồng 

thời tham mưu văn bản nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành 

theo yêu cầu công việc được giao. 

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực UBND 

tỉnh yêu cầu: 

- Văn phòng tham mưu văn bản chấn chỉnh công tác tham mưu của các sở, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố. Yêu cầu các nội dung tham mưu UBND tỉnh 

phải rõ ràng, đúng quy định, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ 

quan hoặc nội dung tham mưu chung chung, đề xuất không cụ thể. Đối với việc 

trình phân bổ chi tiết dự toán hoặc giao kế hoạch vốn, yêu cầu Sở Tài chính báo 

cáo rõ nguồn kinh phí hàng năm chưa phân bổ tại các tờ trình (theo Văn bản số 

198/HĐND-TT ngày 26/7/2021 của HĐND tỉnh). 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong 

đó tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch, thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch tại địa bàn các địa phương, phát huy vai trò của các Tổ 

phòng chống Covid-19 trong cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố, tăng cường 

các chế tài xử phạt vi phạm về quy định phòng chống dịch Covid-19, đẩy nhanh 
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tiến độ tiêm vacxin, tạm dừng một số hoạt động không cần thiết; xây dựng kịch 

bản ở mức độ cao hơn để chủ động ứng phó khi dịch xảy ra phức tạp trên địa bàn; 

tăng cường quản lý người ra/vào công sở, các cơ quan, đơn vị có phương án bố trí 

cán bộ làm việc trực tuyến; phối hợp trao đổi thông tin với các tỉnh Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nam, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, 

thành khác trong công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh; tổ chức 

tốt việc tiếp nhận lao động của tỉnh trở về từ các vùng dịch, thực hiện cách ly y 

tế theo quy định bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

- Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021, tập trung vào các chỉ tiêu còn thấp như: Sản xuất 

công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản... 

- Tập trung hoàn thành, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong Quý III/2021 

các nội dung: Nghị quyết về phát triển thành phố Lào Cai; Nghị quyết về phát 

triển thị xã Sa Pa; Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai; Nghị quyết về 

chiến lược phát triển nông nghiệp: Nghị quyết về Chiến lược phát triển về công 

tác dạy nghề, lao động - việc làm; Đề án Phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Lào 

Cai; Đề án Phát triển tỉnh Lào Cai “biên giới, hòa bình, hữu nghị”. 

- Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch tài 

chính 5 năm 2021-2025 của tỉnh trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh (trong 

tháng 9/2021). 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo Thường trực UBND tỉnh về Quy hoạch tỉnh sau khi tiếp thu ý kiến tham 

gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Lãnh đạo tỉnh. Đồng thời phối hợp 

cùng đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đẩy 

nhanh tiến độ trình Hội đồng thẩm định của Trung ương, trình HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua và trình Trung ương phê duyệt. 

- Các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong 

việc lập quy hoạch sử dụng đất, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách 

nhiệm và đảm bảo các nội dung trước khi báo cáo Thường trực UBND tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý khoáng sản, thủy điện, đất đai. Tiếp tục 

đôn đốc, chỉ đạo về thuê đất, thuê mặt nước của các dự án thủy điện; rà soát lại 

các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và đất rừng của các dự án khai thác khoáng 

sản, dự án đô thị, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.  

- Rà soát, hoàn thiện lại các nội dung hợp tác với các địa phương, đơn vị, 

tập đoàn, doanh nghiệp theo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; chủ động phương 
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án tổ chức ký kết hợp tác phù hợp với công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19. 

- Khẩn trương hoàn thành các nội dung theo kế hoạch thực hiện các hoạt 

động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh: Hoàn thiện kịch bản chính thức tổ chức Lễ kỷ 

niệm, các phóng sự về tỉnh Lào Cai; danh sách đại biểu, quà tặng; các công trình 

kỷ niệm (Cảng hàng không Sa Pa, đường kết nối ga Phố Mới đi bảo Bảo Hà, 

đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sa Pa, nút giao Phố Lu; 

các công trình cầu: Bản Vược, Móng Sến, Làng Giàng; dự án Công viên trung 

tâm, Công viên giải trí Bắc Cường; dự án chỉnh trị trên sông Hồng…). 

- Ban Tiếp công dân theo dõi chặt chẽ, tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm, đúng thời hạn các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 

các đơn vị, địa phương. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể: Chi tiết theo Phụ biểu kèm theo. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 

02/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương biết 

và chủ động triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:           

- TT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, các CV, TH4. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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