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THÔNG BÁO 
Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 13/9/2021 

 

 

Ngày 13/9/2021, 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 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng 

Hài; 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 tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, 

điều hành theo đúng các quy chế, phân công nhiệm vụ của thành viên UBND 

tỉnh, các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành. Các chuyên viên Văn 

phòng UBND tỉnh tăng cường nghiên cứu (các luật, quy định, văn bản đi, đến 

trong ngày…), phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các công việc được giao, đảm 

bảo chất lượng, đúng quy định các nội dung tham mưu; đồng thời số hóa các văn 

bản, giấy tờ trong giải quyết công việc. 

2. Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thường trực UBND tỉnh 

yêu cầu: 

2.1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng 

thể các phương án, kịch bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 

báo cáo UBND tỉnh bao gồm: Phương án cách ly, phương án bố trí, sắp xếp 

lượng công nhân về tỉnh, phương án điều trị, phương án kiểm soát dịch bệnh 

trong các trường học, phương án điều phối oxy, trang thiết bị (giường bệnh, bình 

oxy, máy xét nghiệm cho các huyện…), điều chỉnh kế hoạch truy vết, xét 

nghiệm,... 

- Sở Y tế tham mưu rà soát, hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của cấp huyện, cấp xã yêu cầu 

phải bảo đảm tính chủ động, rõ người, rõ việc, không chồng chéo và bám sát với 

tình hình thực tế của địa phương.  
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2.2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản, đảm bảo đến ngày 30/9/2021 đạt trên 60%; đồng thời tích cực thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án đã được giao danh mục.  

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

Kế hoạch công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2021-2030, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2021. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Lào 

Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời Văn phòng UBND 

tỉnh tham mưu văn bản đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận 

tham gia ý kiến về Quy hoạch tỉnh Lào Cai. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lào Cai trước ngày 15/9/2021; tiếp tục 

rà soát các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tập trung hỗ trợ, giải quyết các 

khó khăn cho các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn như: Công 

ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty TNHH một thành 

viên Apatit Việt Nam; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản 

xuất dây điện và cáp điện công nghệ cao. 

- Ban quản lý Khu Kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan 

làm rõ các vấn đề liên quan theo phản ánh của các cơ quan báo cáo về các thủ 

tục xuất nhập khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thu hút 

các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 30/9/2021 để xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

2.3. Về các nội dung khác 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát Đề 

án số 14-ĐA/TU và các Kế hoạch của UBND tỉnh với Nghị quyết số 76/NQ-CP 

để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

- Các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ 

họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2021, đặc biệt là các tờ trình liên quan đến các cơ 

chế, chính sách (Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch để Thường trực UBND 

tỉnh nghe các ngành báo cáo từ sau ngày 20/9/2021). 

- Về thực hiện các phân cấp, đổi mới: 

+ Các cơ quan được giao chủ trì đề xuất các phân cấp, đổi mới có báo cáo 

chi tiết về tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/9/2021 để tổng hợp chung. 

https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=379091&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=379091&xem=0&QL=xemdi&t=3
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+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung tiến độ thực hiện các phân cấp, 

đổi mới, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 25/9/2021. 

- Về các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh: 

+ Thống nhất với Kế hoạch khởi công, khánh thành các dự án chào mừng 

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai do Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đề 

xuất; đồng thời nghiên cứu mời các đồng chí Lãnh đạo Trung ương (vào thời 

điểm phù hợp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát) đến dự lễ 

khánh thành Nhà máy luyện đồng Bản Qua và lễ khởi công dự án Cầu đường bộ 

qua sông trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực Bản Vược (Việt 

Nam) và Bá Sái (Trung Quốc). 

+ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện giấy mời, danh sách khách mời, quà 

tặng đại biểu, sơ đồ chỗ ngồi... theo nhiệm vụ được phân công. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh chỉ đạo các hoạt động tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân 

để chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. 

+ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội 

dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổng thể, chi tiết kịch bản chính thức của Lễ 

kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. 

- Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn 

giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: (1) việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 (Nghị quyết số 

288/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); (2) việc 

thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 

01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 (Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH15 ngày 

06/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). 

(Chi tiết có biểu phân công nhiệm vụ và yêu cầu tiến độ kèm theo) 

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

ngày 13/9/2021, 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; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, các CV, TH4. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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