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TP. Thái Bình, ngày 02 tháng 08 năm 2022.

THÔNG BÁO
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 25/7/2022-31/7/2022
của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố
UBND thành phố thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày
25/7/2022-31/7/2022, cụ thể như sau:
1. Các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo UBND thành phố
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố: Dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh
- Liệt sỹ và biểu dương người có công với cách mạnh tiêu biểu tỉnh Thái Bình . Tham dự
Đoàn đại biểu đi dâng hương viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Bác Hồ, Đền thờ
liệt sỹ tỉnh và tại các nghĩa trang liệt sỹ cấp xã trên địa bàn. Dự Lễ dâng hương, dâng hoa
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ và Gặp mặt biểu dương người có
công tiêu biểu. Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt tỉnh. Tham dự UBND tỉnh kiểm tra công
trình Tòa nhà Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Thái Bình). Dự Đại hội đại biểu
Hội cựu chiến binh thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Khai mạc lớp Bồi
dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân phường, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ thành phố. Họp nghe báo cáo tình hình quản lý, xử lý vi phạm đất
đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa
bàn 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tiếp công dân,...
Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố: Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài
nguyên và Môi trường báo cáo về việc sử dụng đất lắp đặt trạm BTS của Công ty Cổ
phần Tập đoàn Sao Vàng; Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh họp nghe Cục thuế
tỉnh báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện những tháng còn lại năm 2022. Dự họp sở Xây dựng thống nhất nội dung về
đề nghị cấp đất cho Chi cục Hải quan Thái Bình của Cục Hải quan thành phố Hải
Phòng; xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị về đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc nghiệm thu gói thầu 06 dự án
xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình; sở Tài nguyên và môi trường
thống nhất nội dung giải quyết vướng mắc hồ sơ thuê đất của công ty CP đầu tư hạ tầng
và công trình kiến trúc Hà Nội tại phường Trần Lãm. Họp xin ý kiến các sở ngành thống
nhất phương án liên quan đến khu đất 58 phố Trần Hưng Đạo phường Lê Hồng Phong;
và việc thu tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Đức Thiện liên quan đến lô đất trúng
đấu giá tại khu dân cư đô thị tổ 15 phường Bồ Xuyên; Làm việc với sở Tài nguyên và
môi trường xác minh nội dung khiếu nại của công dân (bà Bảo, ông Tuệ và bà Len,
Phường Tiền Phong). Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
dân vận; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả hoạt

2

động của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
2022. Họp thống nhất với các sở, ngành, đơn vị liên quan về phương án phối hợp thực
hiện hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin, cải tạo hệ thống cấp nước sạch khi đầu tư
xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố.
2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố
UBND thành phố đã tiếp nhận 267 văn bản đến, ban hành 414 bản đi (bao gồm:
55 Quyết định, 58 Công văn; 264 Thông báo;…); tiếp 07 lượt công dân, xử lý 10 đơn
thư; trong đó ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng như:
Công văn về việc: thực hiện báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất; sửa chữa, tu bổ các hạng mục công trình tại chợ Quang Trung, thành phố
Thái Bình; tổ chức lập quy hoạch dân cư tại các khu đất nông nghiệp xen kẹp trên địa
bàn thành phố; tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm
2022; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2022; cải
tạo, sửa chữa và lắp đặt bổ sung điện trang trí công cộng, thay thế bóng đèn Sodium
bằng bóng đèn Led chiếu sáng tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; đẩy
nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở
lên; triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện,
thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình; báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai tín
ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố; đẩy
nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông
đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; tâ ̣p trung chăm sóc , bảo vệ lúa vụ Mùa
năm 2022;…
Quyết định về việc: bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên môn năm
2022; Ban hành chương trình công tác năm 2022 Của Ban chỉ đạo về khu vực phòng
thủ thành phố Thái Bình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu
Tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và các công trình
công cộng tại tổ 4 (tổ 7 cũ), phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình;…
Kế hoạch về việc: Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực
hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề để tạo việc làm
cho người khuyết tật tại Trường trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình; Kế hoạch
triển khai thực hiện chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo
trên môi trường mạng đến năm 2025;…
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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