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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng,
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tháng 5 năm 2022
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất tháng 4 ước đạt 2.833 tỷ đồng, tăng
18,79% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 10.834,088 tỷ đồng, tăng 15,82% so
với cùng kỳ; trong đó: Kinh tế nhà nước tăng 12,41%, kinh tế ngoài nhà nước tăng
19,22%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,46%, kinh tế cá thể tăng 10,03%.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhất
là trong công tác GPMB các dự án; chỉ đạo chính quyền địa phương, các phòng,
ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tuyên truyền, vận động người dân
chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp để nhanh chóng triển khai
các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tham gia ý kiến đề nghị phê duyệt
điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 672 tỷ
đồng. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thủ tục giải thể các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp
đã dừng hoạt động theo quy định.
1.2. Thương mại dịch vụ: Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi và phát triển.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 1.608 tỷ
đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 6.091 tỷ đồng, tăng 12,49%
so với cùng kỳ. Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả, chú trọng kiểm tra đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật
tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch covid-19,...
1.3. Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chăm sóc,
theo dõi diễn biến của sâu bệnh để phòng trừ kịp thời, bảo vệ an toàn lúa xuân; thu
hoạch trên 71% diện tích cây màu xuân (500ha/700ha); gieo trồng khoảng 90ha cây
màu hè (bằng 15% kế hoạch). Tổ chức xây dựng Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông
năm 2022. Triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thành lập
đoàn kiểm tra liên ngành và chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa
bàn thành phố; phát hiện, xử lý và công khai các cơ sở không đảm bảo an toàn thực
phẩm theo quy định. Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin phòng
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2022. Thành lập Ban chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2022; tổ chức tổng kết công tác
phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022; chủ động phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022; chỉ đạo tăng
cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi.
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1.4. Công tác tài chính, ngân sách: Chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các
giải pháp thu ngân sách nhà nước. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Thu ngân sách
nhà nước thành phố và hội đồng tư vấn thuế 19 phường, xã để thực hiện hiệu quả
các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, khai thác các nguồn thu và thực hiện các biện
pháp thu hồi các khoản nợ đọng theo quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn ước thực hiện 850 tỷ đồng, đạt 25% dự toán, bằng 143% cùng kỳ. Tổng thu
cân đối ngân sách cấp thành phố ước thực hiện 465 tỷ đồng, đạt 43,3% so dự toán,
bằng 128,4% so cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách thành phố ước thực hiện 335
tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán giao.
2. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi
trường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất
2.1. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị: Tập trung chỉ đạo cập nhật, hoàn thiện
đồ án quy hoạch chung thành phố. Chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt, thỏa thuận các
quy hoạch trên địa bàn1. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thẩm định,
phê duyệt một số đồ án quy hoạch phát triển đô thị tại khu vực có ý nghĩa quan trọng
trên địa bàn thành phố Thái Bình: 02 đồ án quy hoạch phân khu góp phần mở rộng
không gian đô thị thành phố (khu vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ, khu đô thị
phía Đông đường Hoàng Văn Thái); 02 đồ án quy hoạch chi tiết ven sông Trà Lý tại
xã Tân Bình, phường Tiền Phong, Bồ Xuyên, Lê Hồng Phong,... Tổ chức Hội nghị
gặp mặt xin ý kiến các đồng chí cán bộ nguyên là lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố vào một số nội dung trong quá
trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Triển khai kế hoạch thực hiện chương
trình hành động số 02/CTHĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Triển
khai rà soát xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn thành phố.
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Đông,
Đông Hòa rà soát, hoàn thành các tiêu chí trở thành phường. Ban hành quyết định
quy định về “quản lý đô thị” trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý
trật tự xây dựng, công tác quản lý đô thị, công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, đảm
bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố kết hợp công tác phòng, chống dịch
Covid nhất là dịp nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4- 01/52. Triển khai rà soát,
đánh giá, xây dựng phương án xử lý thoát nước chống ngập úng cục bộ trong mùa
mưa bão. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cải tạo vỉa hè kết hợp hạ ngầm đường
dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố có huy động xã
hội hóa một phần nguồn vốn đầu tư.
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Điều chỉnh nút giao thông Phúc Khánh, điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Kỳ Bá, tổ chức lấy ý kiến tham gia
về nhiệm vụ lập quy hoạch khu vực phía Tây đường Võ Nguyên Giáp và đồ án quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Tông
Quai tại phường Trần Lãm (đoạn từ đường Lý Bôn đến đường quy hoạch số 1),…
2
Cấp 119 GPXD; 33 CV chấp thuận sử dụng vỉa hè; thẩm định 09 BCKTKT, nghiên cứu khả thi, 04 đồ án quy hoạch;
xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng,... Tăng cường công tác quản lý, giám sát, vận
hành, bảo dưỡng, thay thế hệ thống thu gom, xử lý nước thải; giám sát việc hoàn trả thi công lòng đường, vỉa hè của
điện lực, các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông; nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công ích đô thị; tăng
cường rửa đường, quét dọn, vệ sinh đường phố, thu gom xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt,...
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2.2. Công tác xây dựng cơ bản: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, theo dõi
chặt chẽ tiến độ giải ngân vốn đầu tư của từng dự án để kịp thời điều chỉnh cho phù
hợp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phát huy tối đa, hiệu quả vốn đầu
tư, từng bước hoàn thiện, hiện đại hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội của thành phố: Quyết định bổ sung vốn và phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật một
số khu dân cư, trường học, công viên trên địa bàn, cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa
hè, hệ thống thoát nước các đường: đường Nguyễn Trãi, đường Lý Thái Tổ, đường
Trần Thánh Tông, đường Lê Đại Hành,... Phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ
Kiểm toán Nhà nước. Chỉ đạo quản lý, giám sát đầu tư xây dựng các dự án chuyển
tiếp và các dự án khởi công mới đảm bảo công trình được thi công đúng đồ án thiết
kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết
toán các công trình, dự án có khối lượng hoàn thành đảm bảo đúng chế độ chính sách.
2.3. Công tác quản lý tài nguy n và môi trư ng: Hoàn thành công tác thống
kê đất đai năm 2021 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo chấn chỉnh các vi phạm và tăng
cường quản lý, xử lý các tồn tại về cho thuê đất, thuê mặt bằng để sản xuất, kinh
doanh trái thẩm quyền, sai mục đích,... trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, kiểm tra đôn
đốc các địa phương, đơn vị thực hiện thu dỡ và xử lý nghiêm các công trình xây
dựng trên đất nông nghiệp tại các phường, xã Hoàng Diệu, Vũ Phúc, Đông Hòa,...
Tổ chức họp xin ý kiến, thống nhất phương án xử lý các khu tập thể đã xuống cấp
trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND tỉnh. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ,
đảm bảo quy định của nhà nước3. Tập trung kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục, quy
trình liên quan và tổ chức thành công việc cưỡng chế quyết định thu hồi đất 07 dự
án, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản4. Tích cực kiểm tra, đôn đốc các
thành viên tổ công tác tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý ô nhiễm môi trường nước
các tuyến sông.
2.4. Công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, cụm công nghiệp:
Tiếp tục tập trung GPMB các dự án giao thông như: dự án tuyến đường bộ từ thành
phố đi Cầu Nghìn, dự án tuyến đường 454, dự án tuyến đường thành phố qua cầu
Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà,... các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh
trang đô thị, các dự án tạo nguồn để đấu giá quyền sử dụng đất, chú trọng thực hiện
07 khu đất để tạo nguồn theo Thông báo số 126/TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Bình. Tổ chức rà soát, trình tự, thủ tục, hồ sơ để tham mưu thực hiện cưỡng chế
thu hồi đất đối với 04 hộ dự án HTKT khu dân cư tiếp giáp khu TĐC Đồng Lôi và
khu đất còn lại của QH khu TĐC Đồng Lôi, phường Kỳ Bá; 28 hộ dự án xây dựng
khu dân cư, TĐC và công trình công cộng xã Phú Xuân và các hộ thuộc dự án xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất hai bên đường vào Trung
tâm chữa bệnh - giáo dục- lao động xã hội thành phố. Tổ chức lập 03 phương án bồi
thường hỗ trợ với số tiền 39,6 tỷ đồng, thanh toán chi trả 5,2 tỷ đồng cho 33 lượt
đơn vị, hộ gia đình cá nhân tương đương với 0,62 ha đất, quyết toán 01 dự án với số
3

Ban hành quyết định giao đất ở, đất dịch vụ cho 35 hộ gia đình, cá nhân đối với 08 lô đất diện tích 909,3 m2; cấp 64
giấy chứng nhận đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 15.451,6m2,...
4
Xây dựng khu dân cư xã Phú Xuân và dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư xã Phú Xuân; dự án Đầu tư xây dựng
trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình; dự án xây dựng trung tâm kinh doanh hàng kim khí- vật liệu xây dựng và nội
thấp cao cấp...
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tiền 3,03 tỷ đồng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hạ tầng, phòng chống cháy nổ, vệ
sinh môi trường đối với các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp.
3. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
3.1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
UBND thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh về các nhiệm vụ phòng chống dịch. Thường xuyên
tuyên truyền nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch của người dân. Tình hình dịch trên địa bàn được kiểm soát (Trong
tháng 4 ghi nhận 2.716 ca, giảm mạnh so với 28.755 ca trong tháng 3), việc điều trị
F0 tại khu thu dung của thành phố và điều trị F0 nhà đạt kết quả tốt. Chỉ đạo các
địa phương thực hiện đúng quy trình về cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, quản
lý chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh từ các trường hợp F0 điều trị tại nhà, thực
hiện xử lý rác thải y tế phát sinh trong quá trình điều trị F0 tại nhà theo quy định,...
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện. Tập trung chỉ đạo triển
khai các kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phủ liều cơ bản cho người
từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên (tỷ lệ
ngư i từ đủ 18 tuổi trở l n ti m đủ 2 mũi cơ bản là 99,9%, đã ti m mũi bổ sung,
nhắc lại là 87,3%; tỷ lệ ngư i từ 12 đến 18 tuổi đã ti m đủ 2 mũi cơ bản là 99,4%).
Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5
đến dưới 12 tuổi (đến nay đã triển khai ti m cho 3.902 học sinh đảm bảo an toàn,
đúng tiến độ). Thành lập 3 đội tiêm lưu động tại nhà để tiêm cho những người yếu
thế, khó khăn trong việc di chuyển đến điểm tiêm; thành lập các đội tiêm lưu động
đến tận các thôn, tổ dân phố, khu dân cư để người dân thuận tiện di chuyển; tổ chức
điểm tiêm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tiêm cho đối tượng
người lao động. Tổ tuyên truyền của các phường, xã thông tin đến từng gia đình, vận
động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ. Triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc
xin” trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh việc tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch
Covid-19, ngành y tế đã chủ động triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng
chống bệnh truyền nhiễm. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra An toàn vệ sinh thực
phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 (từ 15/4/2022 đến
nay kiểm tra 16 cơ sở, xử phạt 02 cơ sở với số ti n 25.000.000 đồng). Thành lập
Đoàn kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, cơ sở kinh doanh dược
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế. Việc đón tiếp, chăm sóc,
điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo, không để xảy ra tai biến nghiêm
trọng. Duy trì điều trị Methadone đảm bảo an toàn cho 265 trường hợp. Các chương
trình dân số, kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động từ thiện và phong trào hiến máu
nhân đạo được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. „“
3.2. Công tác văn hóa, thông tin: Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế
Lao động 1/5. Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao
thành phố Thái Bình lần thứ IX; dự thảo Đề án “Xây dựng, cải tạo và nâng cao hiệu
quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn
2022-2030”. Triển khai Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Văn
hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025, định
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hướng đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Nghệ thuật
Chèo trên địa bàn thành phố năm 2022. Triển khai hỗ trợ mua sắm trang thiết bị
phục vụ hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao của thôn, tổ dân phố theo Đề án của
tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố, đẩy mạnh triển khai chuyển
đổi số trên địa bàn. Chỉ đạo việc mở cửa du lịch, đón khách du lịch đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện mới. Kiểm tra việc chấp hành quy
định tại 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng. Đôn đốc
các doanh nghiệp viễn thông thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại các tuyến phố.
Công tác truyền thanh, truyền hình được chú trọng phản ánh toàn diện tình hình
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin của
nhân dân.
3.3 Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 7,8 năm
học 2021-2022 cấp thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát bổ
sung phương án dạy học an toàn và hoàn thành chương trình đề ra. Chỉ đạo các nhà
trường rà soát đối tượng tiêm và đăng ký nhu cầu vắc xin phòng chống dịch Covid19 đối với học sinh từ 5 tuổi trở lên. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng
xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Thái Bình. Báo cáo kết
quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh “về phê
duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng
đến năm 2020”; việc sáp nhập trường học trên địa bàn thành phố. Hoàn thiện Đề án
phát triển ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025. Tăng cường kiểm tra công tác
dạy học trực tuyến và trực tiếp tại các nhà trường, kiểm tra đột xuất công tác quản lý
dạy thêm, học thêm.
3.4 Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách đối với người có
công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ,
kịp thời đúng quy định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Tháng hành
động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực
hiện chương trình hỗ trợ phục hồi, phát triển thị trường lao động thành phố Thái
Bình năm 2022. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Kết quả 10
năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
Thẩm định và trình đề nghị hỗ trợ kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh, sinh
viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Công tác
phòng chống tệ nạn xã hội, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và giải quyết các chế
độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.
4. Quốc phòng - an ninh
4.1. Công tác quân sự quốc phòng địa phương: tập trung triển khai thực hiện
toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương. Duy trì nề nếp chế độ trực
sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự,
phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19,... Tổ chức khai mạc, huấn luyện
Dân quân tự vệ năm thứ nhất. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và triển khai kế hoạch làm
công tác chuẩn bị Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2022-2025. Các chính sách hậu
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phương quân đội, bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật, phương tiện cho các nhiệm vụ
được quan tâm thực hiện tốt.
4.2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn các hoạt động trong dịp nghỉ
lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 137 năm Ngày Quốc tế lao
động 01/5. Chỉ đạo nắm chắc tình hình, chủ động phương án giải quyết kịp thời
những vấn đề liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Triển khai kế hoạch
tăng cường công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2022-2025; triển khai các giải
pháp kéo giảm bền vững ít nhất 5% tội phạm hàng năm. Ban hành quyết định kiện
toàn và Quy chế hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 triển khai Đề án phát triển ứng
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc
gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố. Triển khai phương
án bảo vệ tuyệt đối an toàn việc tổ chức cưỡng chế quyết định thu hồi đất. Công tác
đảm bảo TTĐT, ATGT được duy trì thường xuyên lực lượng tuần tra, kiểm soát và
xử lý nghiêm các vi phạm dừng, đỗ xe, vi phạm nồng độ cồn,....
4.3. Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng
cường; thực hiện tốt các kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết có hiệu
quả các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo thẩm quyền, trình
tự và thời gian quy định5. Chỉ đạo duy trì nề nếp công tác tiếp công dân, nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân. Triển khai tổ
chức Thanh tra trách nhiệm của UBND xã , Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ trong việc
thực hiện giao đất ở, đất dịch vụ hỗ trợ các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi từ 30%
diện tích đất nông nghiệp trở lên để đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai Kế
hoạch thanh tra năm 2022.
4.4. Công tác tư pháp: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác rà soát, tự kiểm
tra văn bản, theo dõi thi hành pháp luật. Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp
luật năm 2022. Công tác hộ tịch, chứng thực được giải quyết đảm bảo quy định: Đã
thực hiện 44 việc trong đó đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp; cải
chính hộ tịch 17 trường hợp, trích lục hộ tịch theo thẩm quyền 24 trường hợp…
5. Công tác nội vụ và cải cách hành chính
Tổ chức kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các trường học đảm
bảo quy trình, quy định. Rà soát hồ sơ và làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội
vụ về công tác cán bộ. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức năm 2022. Rà soát bổ sung nguồn quy hoạch Trưởng, phó
phòng, ban, ngành và tương đương trực thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 20212026, xây dựng nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo tăng cường quản lý
công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã. Công tác quản lý nhà nước về tín
5

Tổ chức tiếp 23 lượt/34 người; tiếp nhận chỉ đạo giải quyết 36/36 đơn.
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ngưỡng, tôn giáo, tổ chức Hội, công tác văn thư lưu trữ, thanh niên được quan tâm
thực hiện tốt. Trình UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ cho chủ
trương xây dựng 04 xã: Vũ Chính, Vũ Phúc, Đông Mỹ, Vũ Lạc được xây dựng
thành phường. Quyết định chuyển đổi vị trí công tác 18 công chức cấp xã.
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện
công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Triển khai chấm điểm chỉ số
CCHC của UBND phường, xã năm 2021. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả thành phố được duy trì hiệu quả, đã hướng dẫn, tiếp nhận 7.757 hồ sơ, đã
giải quyết 7.274 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng thời hạn 7.236 hồ sơ, đạt tỷ
lệ 99,4%.
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2022
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn, vướng
mắc của các doanh nghiệp, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đôn đốc các doanh
nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo chủ trương đầu tư
được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, chăm sóc bảo vệ lúa xuân, thu hoạch cây màu
xuân, gieo trồng cây màu hè, hè thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng trừ sâu
bệnh hại trên cây trồng, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh khử trùng tiêu độc, tiêm vắc xin phòng bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm. Triển khai Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022. Hướng
dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, lựa chọn, đăng ký sản phẩm tham gia và triển
khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022. Tiếp tục kiểm tra, đôn
đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động ứng phó với các
tình huống phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2022.
1.2. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn; thường xuyên theo dõi đánh giá tình hình tiến độ thu ngân sách để có giải
pháp cụ thể. Tập trung rà soát các khoản thu phát sinh trên địa bàn, khai thác thu
thuế từ lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài sản và các khoản thu liên quan đến đất. Thực
hiện rà soát, phân loại nợ, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Đẩy nhanh kế
hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất; quy hoạch các khu đất phục vụ đấu giá thu tiền
sử dụng đất để có nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Thực
hiện điều hành, quản lý chi ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả.
2. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi
trường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất
2.1. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị: Hoàn thành quy hoạch chung thành
phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập kế hoạch thực hiện quy
hoạch chung sau khi được phê duyệt, trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát điều chỉnh
các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung.
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện chương trình
hành động số 02/CTHĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị
quyết số 03-NQ/TU ngày 25/11/20211 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Tiếp tục
đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành lập các đồ án quy hoạch phân khu phát triển đô thị 2
bên sông Trà Lý, quy hoạch chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng, quy
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hoạch các khu đất tạo nguồn, quy hoạch các khu vực phát triển đô thị: điều chỉnh nút
giao thông Phúc Khánh, điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Kỳ Bá, quy hoạch
chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng,... Đôn đốc 04 xã hoàn thiện các
tiêu chí trở thành phường và hoàn thiện Đề án thành lập các phường. Tập trung hoàn
thành lập Đề án bãi đỗ xe tĩnh và tiếp tục thực hiện Đề án cải tạo vỉa hè kết hợp hạ
ngầm đường dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố có
huy động xã hội hóa một phần nguồn vốn đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh
việc thực hiện công tác quản lý xây dựng, công tác trật tự xây dựng, vệ sinh môi
trường, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn
giao thông đường bộ kết hợp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn. Nâng cao
hiệu quả thực hiện các dịch vụ công ích đô thị, chú trọng công tác thu gom, xử lý rác
thải sinh hoạt, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh đảm bảo chiếu sáng đường
phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp xử lý thoát nước chống ngập úng cục
bộ trong mùa mưa bão.
2.2. Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp
luật về đầu tư công, quản lý xây dựng công trình. Tập trung triển khai đầu tư các dự
án tạo nguồn và các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi
trường và chỉnh trang đô thị như: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trãi, đường Lý
Thái Tổ, đường Trần Thánh Tông, đường Lê Đại Hành,... Tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các dự án theo đúng đồ án thiết
kế đã phê duyệt; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình, dự án có khối
lượng hoàn thành đảm bảo đúng quy định.
2.3. Công tác Tài nguy n và môi trư ng: Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 của thành phố. Tập trung hoàn thiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng
mặt bằng trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường công tác quản
lý đất đai, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, thực hiện kế hoạch kiểm tra
việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường. Rà soát, kiểm tra thực trạng
các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục
đích, lãng phí đất đai. Tập trung rà soát các thủ tục, hồ sơ đảm bảo trình tự thủ tục
quy định và thực hiện quyết liệt các biện pháp để cưỡng chế thực hiện thu hồi đất
đối với các hộ cố tình không chấp hành công tác GPMB các dự án trọng điểm, các
dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các dự án tạo nguồn để
đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo rà soát các quỹ đất xem kẹp trong khu
dân cư để quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
2.4. Công tác GPMB: Tiếp tục triển khai GPMB các dự án theo kế hoạch, tập
trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án giao thông; các dự án đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các dự án tạo nguồn để đấu giá quyền
sử dụng đất; chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để thực hiện thu hồi đất
theo quy định đối với một số trường hợp cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng
thi công các dự án. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, khai thác có hiệu quả các quỹ đất; tập
trung thực hiện các thủ tục để đấu giá 07 khu đất tạo nguồn theo Thông báo số
126/TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Chủ động rà soát bố trí tái định
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cư phục vụ công tác GPMB các dự án. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất
theo quy định.
3. Lĩnh vực văn hóa xã hội
3.1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục chủ động thực hiện linh
hoạt, hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh trong
công tác phòng, chống dịch. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao
nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát chuẩn
bị đầy đủ các điều kiện chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công
tác quản lý điều trị F0 tại nhà theo quy định, quản lý chặt chẽ không để lây lan dịch
bệnh từ các trường hợp F0 điều trị tại nhà, thực hiện xử lý rác thải y tế phát sinh
trong quá trình điều trị F0 tại nhà theo quy định,... Tiếp tục phát huy vai trò của
mạng lưới y tế cơ sở, đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị Covid-19 và tổ Covid-19
cộng đồng trong phòng, chống dịch. Các địa phương rà soát không để bỏ sót những
trường hợp chưa được tiêm chủng và trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc xin. Tiếp tục
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo quy định, chú trọng đối tượng trẻ em từ 5 đến
12 tuổi.
Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, mở rộng
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến y tế cơ sở; quản lý chặt chẽ hoạt động
của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Triển khai có hiệu quả các chương trình
mục tiêu y tế quốc gia; duy trì điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng
Methadone. Tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia
đình, các phong trào từ thiện nhân đạo.
3.2. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ thể
thao chào mừng 68 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình và 18 năm thành lập thành
phố Thái Bình, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phòng chống
dịch… Hoàn thiện Đề án “Xây dựng, cải tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động thiết
chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Thái Bình giai đoạn 2022-2030”. Triển
khai Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ IX;
Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ)
trong tình hình mới đến năm 2025 và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong
gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Thái Bình; Kế hoạch thực hiện Chiến
lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Thái Bình.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc và
chuyển đổi số trên địa bàn đảm bảo mục tiêu đề ra. Thường xuyên kiểm tra, chấn
chỉnh các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng
cáo và thông tin truyền thông, hoạt động lễ hội… Tích cực đôn đốc các doanh
nghiệp viễn thông thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại các tuyến phố. Nâng cao
chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình.
3.3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng,
giáo dục đào tạo. Tổ chức kiểm tra học kỳ II; xét duyệt, công nhận tốt nghiệp THCS
năm học 2021-2022. Phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của các trường và
phương án tuyển sinh lớp 6,7, 8 trường THCS Lương Thế Vinh năm học 2022-2023.
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định,
xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch tại các nhà trường. Chú
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trọng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và hiệu
quả của Hội Khuyến học.
3.4. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã
hội, giải quyết việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh
những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công,
đối tượng bảo trợ xã hội; tích cực phối hợp giải quyết kiến nghị của công dân liên
quan đến người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Kết luận của
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh, xã hội. Xây dựng và triển khai Kế hoạch
triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành
phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em,
công tác phòng chống tệ nạn xã hội.
4. Quốc phòng - an ninh
4.1. Duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động dự báo, phối hợp
nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu giải quyết tốt các tình huống về an ninh trật
tự, phòng chống dịch,...Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến
đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Tổ
chức huấn luyện lực lượng thường trực và dân quân tự vệ năm 2022. Phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị nhận nguồn, hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn
sàng động viên quân nhân dự bị. Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh
năm 2021, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức bồi dưỡng
kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Triển khai công tác tuyển sinh
quân sự năm 2022. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm vũ
khí trang bị cho huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác.
4.2. Chủ động các phương án đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu,
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ,
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các
chuyên đề phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, hoạt động tín
dụng đen; duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên các tuyến,
địa bàn. Hoàn thành và tổ chức triển khai Đề án lắp đặt camera giám sát đảm bảo
ANTT, ATGT trên địa bàn thành phố. Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố.
Duy trì thường xuyên công tác tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm về TTĐT, ATGT,
nhất là vi phạm tại các tuyến phố chính.
4.3. Duy trì nề nếp chế độ tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ
theo quy định; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị phản ánh của công dân ngay tại địa phương, cơ sở. Tiếp tục triển khai Kế
hoạch thanh tra năm 2022; tiến hành thanh tra trách nhiệm của UBND, Chủ tịch
UBND xã Đông Mỹ trong việc thực hiện giao đất ở, đất dịch vụ hỗ trợ các hộ gia
đình, cá nhân bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên, đảm bảo an sinh
xã hội. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác

11

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết chất lượng các vụ
việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
4.4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; tăng
cường kiểm tra, rà soát, thẩm định các văn bản ban hành, đặc biệt là công tác ban
hành văn bản của phường, xã. Xây dựng kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Tổ chức
Trợ giúp pháp lý cho nhân dân một số phường, xã trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ
tịch, chứng thực. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phường, xã giải quyết kịp thời
vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác tư pháp.
5. Công tác nội vụ và cải cách hành chính
5.1. Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, nâng cao đạo đức văn hóa công vụ; chú trọng, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
đối với công chức phường, xã, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên
chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố theo kế hoạch. Xây dựng
chương trình thăm, tặng quà chức sắc Phật giáo nhân dịp lễ Phật đản năm 2022. Tiếp
tục rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục công
lập trên địa bàn để đề xuất thực hiện đảm chất lượng hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tổ
chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm
chuyển biến, chậm thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao. Tập trung giải quyết
tốt các vấn đề phát sinh trong quản lý hoạt động tôn giáo, tổ chức Hội theo quy định.
5.2.Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Công bố
kết quả chấm điểm chỉ số CCHC của UBND phường, xã năm 2021. Đẩy mạnh thực
hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, nâng cao hơn nữa hiệu
quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và các phường, xã.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022; UBND thành phố trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT Thành ủy- HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các đ/c Ủy viên UBND TP;
- Các phòng, đơn vị thuộc TP;
- UBND phường, xã;
- Lưu: VT, TH, VP.
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