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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban  

Thường trực UBND tỉnh ngày 10/10/2022 
 

Ngày 10/10/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ 

chức họp giao ban; đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo và Chuyên viên các Phòng khối tham mưu 

tổng hợp, Phòng Kiểm soát TTHC, Ban Tiếp công dân. Sau khi nghe các ý kiến 

phát biểu, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ 

đạo một số nội dung như sau: 

1. Chuyên viên và lãnh đạo Văn phòng tiếp tục tăng cường công tác pháp 

chế trong việc tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo 

cáo Thường trực UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc để cho ý kiến chỉ đạo giải 

quyết, đẩy nhanh tiến độ; nỗ lực, cố gắng, sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết các 

nhiệm vụ khoa học, hợp lý, hạn chế để tồn việc; nghiên cứu kỹ lưỡng các Văn 

bản pháp luật, có quan điểm, chính kiến rõ ràng trong các đề xuất và đảm bảo 

việc tham mưu đúng quy định. 

2. Một số nhiệm vụ thực hiện Tuần 42 và thời gian tiếp theo1: 

2.1. Về các Kỳ họp HĐND tỉnh: 

- Đôn đốc các cơ quan đơn vị khẩn trương gửi dự thảo Tờ trình, Nghi 

quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XVI; tham mưu Thường trực UBND 

tỉnh ký gửi tài liệu kỳ họp theo quy định.  

- Tham mưu Văn bản của UBND tỉnh đôn đốc chuẩn bị tài liệu kỳ họp 

cuối năm 2022; xếp lịch để Thường trực UBND tỉnh nghe dự thảo các Báo cáo, 

Tờ trình, Nghị quyết. 

 2.2. Về các nội dung khác (Chi tiết tại Biểu kèm theo): 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành kịch bản điều hành 

đảm bảo tỷ lệ tăng GRDP năm 2022 đạt trên 10%, số thu NSNN trên địa bàn đạt 

trên 10.000 tỷ đồng, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước 15/10/2022. 

- Đôn đốc khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai 

                                                 
1 Căn cứ nội dung Thông báo này, các chuyên viên liên quan rà soát, tham mưu Văn bản cá biệt để giao việc đến 

các cơ quan đơn vị địa phương (nếu chưa có) và đôn đốc thực hiện theo quy định.  
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thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chín phủ làm việc với tỉnh Lào Cai. Chủ 

động, sớm làm việc với các cơ quan Trung ương để triển khai một số nội dung 

đã có trong Kết luận: Nâng cấp Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phát triển dược 

liệu;… 

- Tham mưu tổ chức một số dự kiện của tỉnh Lào Cai trong năm 2023; 

chuẩn bị tài liệu để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 

một số nội dung: (1) Mua sắm trang thiết bị giáo dục, y tế; (2) Tình hình giải 

ngân vốn đầu tư XDCB, tiến độ triển khai các Chương trình MTQG; (3) Hoạt 

động của Ban Quản lý Khu kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu;… 

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

ban ngày 10/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và các cá nhân có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:           
- TT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT,Các CV,TH3. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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