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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Thái Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2022.

THÔNG BÁO
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04/7/2022-10/7/2022
của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố
UBND thành phố thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày
04/7/2022-10/7/2022, cụ thể như sau:
1. Các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo UBND thành phố
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh; Hội
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị "Kết nối Thái Bình - Hàn Quốc" tại Thái Bình;
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Hội
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Họp nghe và chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện
Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh; trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm
dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị
theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết
định số 1131/NQ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Thái Bình Tiếp công dân,…
Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố: Dự Hội nghị: trực tuyến chính Phủ với
địa phương về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6,6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị
quyết của kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV; thăm quan, đánh giá mô hình phát triển nông
nghiệp chuyển đổi đất trồng lúa sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao tại huyện
Đông Hưng và huyện Hưng Hà; nghe kiểm toán Nhà nước thông báo kết luận kiểm toán
ngân sách địa phương năm 2021 và các chuyên đề lồng ghép trên địa bàn tỉnh. Dự Hội
nghị nghe kiểm toán Nhà nước thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm
2021 và các chuyên đề lồng ghép trên địa bàn tỉnh. Dự họp UBND tỉnh nghe: Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác quản lý hoạt động quảng cáo, tuyên truyền
cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới; Tổ
công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Dự họp: Ban Kinh tế
ngân sách làm việc với sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về dự thảo Nghị quyết
và tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa
bàn tỉnh; sở Công thương thống nhất nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án
phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin ý kiến vào dự thảo các văn bản thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Thái Bình; sở Tài chính kiểm tra, khảo sát giá đất để xác định giá đất cụ thể làm giá khởi
điểm tại Khu dân cư tái định cư xã Đông Mỹ. Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện
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công tác GPMB một số dự án (dự án tuyến đường tư thành phố đến cầu Sa Cao, đường
từ thành phố đi Cầu Nghìn, dự án đường Ngô Quyền…)
2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố
UBND thành phố đã tiếp nhận 218 văn bản đến, ban hành 251văn bản đi (bao
gồm: 152 Quyết định, 47 Công văn; 09 Báo cáo;…); tiếp 12 lượt công dân, xử lý 08 đơn
thư; trong đó ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng như:
Công văn về việc: thực hiện văn bản chỉ đạo số 1090/UBND-TP về báo cáo kết quả
tham mưu xử lý, theo dõi việc chấp hành Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực đất đai,
xây dựng, đê điều; đảm bảo tốc độ vận hành hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên
thông; cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện
TTHC và công việc có liên quan tại các cơ quan nhà nước; tổng kết 06 năm triển khai
thi hành Luật Hộ tịch; đảm bảo công tác y tế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2022; tập trung phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N1; triển khai các
nhiệm vụ phục vụ hoạt động Trang thông tin “Thái Bình đồng hành cùng doanh
nghiệp” trên ứng dụng Zalo; đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT phục vụ kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Thái Bình; triển khai lấy ý kiến phản
biện xã hội đối với một số đồ án, đồ án quy hoạch; cung cấp hồ sơ quy hoạch đã thực
hiện và đề xuất thời hạn hoàn thành các đồ án quy hoạch; xử lý hệ thống điện trang
trí, điện chiếu sáng trên cầu Thái Bình; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư
khóa XIII;…
Quyết định về việc: thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công
trình: Tuyến đường tỉnh 454; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng (đợt 2) và sửa đổi, bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1) Dự án
đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường tỉnh 454; phê duyệt Phương án bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 10) và bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB
đợt 9 Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường tỉnh 454;…
Kế hoạch về việc: Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 42 đối với 5.820
liều vắc xin Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên và 4.380 liều vắc xin Pfizer cho trẻ từ
5 tuổi đến dưới 12 tuổi; thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường Trần Phú kéo dài; Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực
hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đinh Tiên Hoàng thành phố TB;…
UBND thành phố trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c Ủy viên UBND TP;
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc TP;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- Lưu: VT,VP,TH.
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