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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh
thường kỳ tháng 7 năm 2021
Ngày 02 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá kết
quả tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối
năm 2021. Phiên họp có đồng chí Đặng Xuân Phong – Ủy viên BCH Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo; đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí: Thường
trực HĐND, UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế 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, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong – Ủy
viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 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 6 tháng
đầu năm 2021
1. Bối cảnh
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành tập trung xây dựng các
chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp, chuẩn bị các nội dung và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chịu
tác động tiêu cực toàn diện của dịch Covid-19 tới các ngành, lĩnh vực (đặc biệt là
từ giữa tháng 6 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng); những
khó khăn của năm 2020 chưa được khắc phục tiếp tục kéo sang năm 2021; một
số quyết định, chính sách mới của Trung ương ban hành mà tỉnh chưa dự báo,
tính toán khi xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch 5 năm, Đề án giai đoạn 2021-2025
(như Quyết định số 861/QĐ-TTg, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP…) ảnh hưởng
đến một bộ phận người dân cũng như dự kiến một số cân đối lớn của tỉnh (về
vốn đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước…).
Mặc dù vậy, với bộ máy, khí thế quyết tâm, hăng say của đầu nhiệm kỳ,
cùng với sự chủ động, quyết liệt, đẩy mạnh phân cấp, đổi mới của các cấp, các
ngành và thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh;
Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo,
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà

2
nước năm 2021 và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/3/2021 về một số nhiệm vụ,
giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước
nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt khá cao so với cùng kỳ năm 2020.
2. Kết quả đạt được
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tỉnh thực hiện
tốt với tinh thần chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, sáng tạo.
Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,56%, đứng thứ 15/63 tỉnh thành, 5/14 tỉnh
vùng trung du và miền núi phía Bắc; trong đó: nông nghiệp tăng 5,09%, công
nghiệp và xây dựng tăng 11,05% (công nghiệp tăng 13,07%), dịch vụ tăng 5,4%.
Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 15,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm
45,5%; dịch vụ chiếm 39,2%. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất cao
hơn so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất công nghiệp tăng cao (tăng 12% CK);
hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá (tổng mức lưu chuyển hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tăng 41,2% so CK, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các
cửa khẩu tăng 46,79% so với CK); Thu NSNN trên địa bàn tăng 37,7% so CK;
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 32% (đứng thứ 18/63 tỉnh thành,
nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước). Các lĩnh vực
văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển
khai có hiệu quả; giảm nghèo đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ KH đề ra (tỷ lệ
giảm nghèo đạt 1,5%, bằng 50% KH). Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 với tỷ lệ đi bầu cử trong nhóm 3 tỉnh thành cao nhất toàn quốc. Quốc
phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Quan hệ đối ngoại mở rộng. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành
chính đạt được nhiều kết quả tốt (Chỉ số PCI năm 2020 tăng 9 bậc so với năm
2019, đạt thứ hạng 16/63 tỉnh thành; Chỉ số CCHC Par index tăng 1 bậc so với
năm 2019, đạt thứ 14/63 tỉnh thành).
3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải tập
trung chỉ đạo, khắc phục như sau:
- Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra (thấp hơn
2,64 điểm phần trăm so với kịch bản tại Chỉ thị số 17/CT-UBND và Chỉ thị số
05/CT-UBND là 10,2%). Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng cao so với cùng
kỳ nhưng chưa đảm bảo so với tiến độ kế hoạch đặt ra (đều dưới 50% KH) như:
Giá trị sản xuất công nghiệp (44,8% KH); Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và
doanh thu dịch vụ (46,3% KH); Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa
khẩu ( 45,2% KH); Lượng khách đến Lào Cai (24% KH); Thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn (44,2% dự toán); Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đạt
32% KH)...
- Chất lượng tăng trưởng thấp (thể hiện ở dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp,
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tăng 0,84% so cùng kỳ; nợ xấu gia tăng...). Hoạt động kinh doanh của nhiều
doanh nghiệp, nhất là trong khu vực dịch vụ (thương mại, xuất nhập khẩu, du
lịch...) và đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Lao
động, việc làm tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh. Chưa thu hút được các
dự án sử dụng nhiều lao động.
- Tình hình thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ của các cấp, các ngành
còn chậm như: Quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung dọc tuyến sông
Hồng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa
khẩu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị tại Sa Pa, Bát Xát...); dự án của các nhà
đầu tư chiến lược (Tòa tháp của Bitexco, Khu Đông Bắc Sa Pa...); các chỉ đạo,
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (như xóa nhà tạm, xóa phòng học
tạm, cấp điện cho thôn bản chưa có điện...); một số kết luận, chỉ đạo giải quyết
các sai phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
- Công tác thống kê số liệu giữa các ngành, địa phương còn chưa thống
nhất, chưa phản ánh đúng thực trạng của tỉnh (số liệu về nông nghiệp, lao động,
tăng trưởng của các ngành...).
- Cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa cụ thể. Công tác phối hợp giữa
các ngành, địa phương còn nhiều bất cập, thiếu tính chủ động (đặc biệt trong
việc giải quyết các nội dung đề nghị của địa phương).
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, các địa
phương, động lực phát triển của cả nền kinh tế. 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 7 và 6 tháng cuối năm 2021
Trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế thế giới dự báo tiếp tục xu
hướng phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức. Các biến thể mới
của chủng Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều quốc gia,
khu vực, ảnh hưởng lớn đến thương mại, đầu tư và các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở trong nước, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp tới sản
xuất tại các cực tăng trưởng lớn của cả nước. Ở tỉnh, mặc dù dịch bệnh Covid-19
cơ bản được kiểm soát nhưng là địa bàn trọng điểm về du lịch, xuất nhập khẩu,
công nghiệp nên nguy cơ lây nhiễm cao.
UBND tỉnh thống nhất không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra và yêu cầu các sở, ngành, địa phương
quyết tâm, phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế
hoạch năm 2021 đã giao, trong đó chú trọng vào một số nội dung chủ yếu sau:
1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã,
thành phố:
- Làm tốt công tác dự báo, dự đoán, tiếp tục chủ động, quyết liệt trong
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công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; thay đổi tư duy, cách
làm, bám sát các chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, nhận
diện đúng tình hình để đưa ra các quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả
cao nhất. Tăng cường tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
vì lợi ích chung.
- Rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6
tháng đầu năm 2021 nhằm xác định những tồn tại, yếu kém và đề ra các giải
pháp khắc phục cụ thể, hiệu quả để triển khai thực hiện kịp thời, không để nhiệm
vụ, công việc chậm trễ, tồn đọng.
- Đẩy mạnh phân cấp, đổi mới đi đôi với kiểm tra, giám sát, cá thể hóa
trách nhiệm cá nhân.
- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp
và người dân cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
2. Triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1. Hoàn thiện các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp
thứ 2 bảo đảm chất lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ban, Tổ đại biểu
HĐND tỉnh thực hiện nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh.
2.2. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
- Các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong
phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo, trách
nhiệm cao trong phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm thực hiện được “mục
tiêu kép”; căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn để lựa chọn ưu tiên công tác
phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế - xã hội hoặc lựa chọn phù hợp giữa
phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
thực hiện tốt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh, thay đổi cách tiếp cận, rà soát lại các quy định, phương án quản
lý phương tiện, người ra vào tỉnh, phương án hoạt động của các chợ, khu công
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các hoạt động dịch vụ... để tham mưu điều chỉnh
cho phù hợp, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát
đối tượng, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19; đồng thời đề xuất mua sắm các
trang thiết bị y tế cần thiết.
2.3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án trọng điểm,
giải ngân xây dựng cơ bản, trong đó:
- Quy hoạch tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh chỉnh sửa, hoàn
thiện Quy hoạch xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, trình Hội đồng thẩm
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định Trung ương xem xét, thẩm định trong tháng 7/2021; đảm bảo hoàn thành
phê duyệt trước 01/10/2021.
- Các quy hoạch như Quy hoạch chung dọc sông Hồng, quy hoạch chi tiết
trên địa bàn thị xã Sa Pa, Bát Xát, thành phố Lào Cai: Yêu cầu các cơ quan lập
quy hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trình phê duyệt để làm cơ sở huy động
các nguồn lực đầu tư.
- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố
khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt trước 15/7/2021 làm cơ sở xây dựng kế
hoạch sử dụng đất cấp huyện.
- Quy hoạch đất ở nông thôn: UBND các huyện, thị xã, thành phố quan
tâm chỉ đạo thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chủ động, sáng tạo,
có cách làm phù hợp với từng địa phương.
- Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm (bao gồm cả các dự án chào
mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh), giải ngân xây dựng cơ bản: Sở Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công
trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tham mưu UBND tỉnh tổ
chức họp 2 tuần/lần để đánh giá tiến độ thực hiện, đồng thời giải quyết các khó
khăn, vướng mắc phát sinh; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
của tỉnh trong top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện các nội dung
tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và
xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 10/7/2021.
2.4. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh
xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm
2021 đảm bảo hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021, báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 20/7/2021, trong đó báo cáo rõ các khoản thu dự kiến không đạt
và phương án bù đắp bằng các khoản thu khác.
- Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh gửi kịch bản đối với các khoản thu được giao
quản lý về Sở Tài chính trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
2.5. Triển khai các chính sách mới của Trung ương:
- Giao Sở Tài chính rà soát lại các nguồn lực của tỉnh để tham mưu
UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định thực hiện các chính sách chi
ngân sách địa phương trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (bao gồm các chính sách
do Trung ương, địa phương ban hành do ngân sách địa phương đảm bảo).
- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã
khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
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núi giai đoạn 2021-2025: Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính
và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp trong
thực hiện các chính sách do Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, thôn
ĐBKK giai đoạn 2016-2020 nay không thuộc diện ĐBKK theo Quyết định số
861/QĐ-TTg (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2954/UBND-NLN ngày
02/7/2021).
- 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:
Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu UBND tỉnh kế
hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham
mưu xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy các nội dung cần thiết theo quy định tại
Quy chế 01.
2.6. Một số nhiệm vụ khác:
- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa
phương tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực khoáng
sản, thủy điện, môi trường.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các huyện,
thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát lại, đánh giá lại thực chất về
nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, kể cả 61 xã đã được công nhận hoàn thành
nông thôn mới; vận dụng các quy định, chính sách của Trung ương phù hợp với
thực tiễn của địa phương, đồng thời không làm giảm khí thế, phong trào xây
dựng nông thôn mới của các địa phương.
- Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT
năm 2021 đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả. Ban chỉ đạo Thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 ban hành kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức của
các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:
+ Tham mưu các nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, nghiên
cứu phương án tối ưu mua thiết bị lớp 2, 6 đảm bảo theo chương trình giáo dục
mới trong tổng thể chung cho cả nhiệm kỳ cho các khối lớp còn lại.
+ Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển
nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao theo mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, báo cáo UBND tỉnh trong tháng
7/2021.
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa
trong quản lý, điều hành; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể, thứ tự thực
hiện các nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện và nguồn lực của tỉnh.
- Về các chỉ đạo trọng tâm của Thường trực Tỉnh ủy:

7
+ Đối với các nội dung (cấp điện cho các thôn bản; cứng hóa đường đến
trung tâm thôn; nhà văn hóa thôn; xóa phòng học tạm; xóa nhà ở tạm, nhà dột
nát; công tác xóa bỏ lán trại trong rừng phòng hộ, rừng tự nhiên): Thống nhất
không đưa vào các báo cáo tổng hợp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì tập
trung thực hiện hoàn thành trong Quý III/2021.
+ Đối với các nội dung (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; xử lý xây dựng nhà,
các công trình trái phép trên đất nông nghiệp; di chuyển các hộ dân Khu công
nghiệp Tằng Loỏng; thực hiện quy hoạch đất ở nông thôn): Yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến
độ thực hiện.
3. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp: 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 Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các
cơ quan, đơn vị thực hiện.
4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát và tập
trung triển khai thực hiện, giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao còn tồn
đọng, chậm tiến độ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và những tồn
tại, vướng mắc phát sinh. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi,
đôn đốc các công việc, nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị; hàng
tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các nội dung quá hạn của các cơ quan, đơn
vị để xem xét đánh giá thi đua cuối năm.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND
tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 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, TH2,3,4.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Nghĩa

