
TỈNH UỶ LAI CHÂU 
* 

Số 374-TB/TU 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
     Lai Châu, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ 

tại cuộc họp ngày 14 - 15 tháng 6 năm 2022 

----- 

Sau khi Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trình các nội dung, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: 

1. Tờ trình số 167-TTr/BTCTU, ngày 13/6/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về công tác cán bộ: 

1.1. Công tác cán bộ: Có văn bản riêng. 

1.2. Về xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 

48-KL/TW, Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thống nhất: Có văn bản riêng. 

1.3. Về quy hoạch cán bộ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí đưa ra khỏi 

quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm 

kỳ 2025-2030, 2026-2031 của Huyện ủy Mường Tè, Thành ủy Lai Châu, 

Đảng ủy Công an tỉnh và hiệp y bổ sung quy hoạch, quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 của Cục Quản lý thị trường theo đề 

nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn chỉnh các văn bản trình Thường trực Tỉnh 

ủy ban hành. 

2. Tờ trình số 50-TTr/ĐĐ, ngày 10/6/2022 của Đảng đoàn HĐND 

tỉnh về chủ trương tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) và điều 

chỉnh thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND 

tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với 

nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy; điều chỉnh thời 

gian, nội dung kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021-2026. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

3. Tờ trình số 176-TTr/BTGTU, ngày 27/5/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí bổ sung một số nhiệm vụ và giải 

pháp trọng tâm thực hiện kết luấn sô 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 
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thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười. 

4. Tờ trình số 227-TTr/BCSĐ, ngày 10/6/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh đề nghị ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về 

quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản 

nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Chương trình hành động. Yêu cầu 

bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Chương trình phát triển đô 

thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh Chương trình hành động, trình Thường trực 

Tỉnh ủy ban hành. 

5. Tờ trình số 186-TTr/BCSĐ, ngày 19/5/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh về đề nghị ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về 

định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Chương trình hành động. 

Yêu cầu tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, bổ sung đánh giá hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về 

tài nguyên khoáng sản; bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị để xác định mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải 

pháp sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh và phân công tổ chức thực hiện 

cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh Chương trình hành động, trình 

Thường trực Tỉnh ủy ban hành. 

6. Tờ trình số 223-TTr/BCSĐ, ngày 10/6/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh xin ý kiến về Quy định mức chi cho tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Quy định; yêu cầu 

bám sát quy định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC, ngày 04/10/2021 của 

Bộ Tài chính và các quy định có liên quan, cụ thể hóa các mức chi tiền 

công, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền phòng nghỉ cho giảng 

viên, báo cáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo phù hợp với 

thực tiễn của tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh Quy định 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 
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7. Tờ trình số 224-TTr/BCSĐ, ngày 10/6/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh xin ý kiến về Quy định mức thù lao cho người đọc, 

nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí 

lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản 

nhất trí với dự thảo Quy định; Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến 

tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng, hoàn chỉnh Quy định trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

8. Tờ trình số 224-TTr/BCSĐ, ngày 10/6/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh xin ý kiến về Quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng 

cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng 

từ 40 năm tuổi Đảng trở lên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với 

dự thảo Quy định; yêu cầu bổ sung đối tượng áp dụng là Đảng viên được 

tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang được hưởng trợ cấp xã 

hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

quy định mức hỗ trợ bằng tiền theo từng loại Huy hiệu Đảng quy định tại 

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương. Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn trình Quy định trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

9. Tờ trình số 198-TTr/BCSĐ, ngày 26/5/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương tiếp nhận  khoản viện trợ phi 

dự án: Làm mẹ an toàn tại tỉnh Lai Châu do tổ chức Samaritan’s 

Purse Internationnal Relief (SPIR) tài trợ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nhất trí tiếp nhận khoản viện trợ theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh tại Tờ trình. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ 

đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng khoản viện trợ theo quy định.  

10. Tờ trình số 195-TTr/BCSĐ, ngày 26/5/2022 của Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh về xin chủ trương tổ chức sự kiện Techfest Việt 

Nam năm 2022 tại Lai Châu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tổ chức 

sự kiện Techfest Việt Nam năm 2022 tại Lai Châu. Yêu cầu: Thời gian tổ 

chức: Vào giữa tháng 8 năm 2022; thành phần tham dự không quá 450 

người; Chương trình sự kiện gồm các nội dung: Lễ khai mạc, hội thảo 

chuyên đề, trưng bày sản phẩm công nghệ, tọa đàm, bế mạc và các sự 

kiện bên lề (trong đó: Hội thảo chuyên đề tổ chức bằng hình thức trực 

tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến cấp huyện; trưng bày sản phẩm công nghệ 

của các làng công nghệ và sản phẩm đặc trưng của tỉnh số lượng không 

quá 50 gian hàng tại hai sảnh trong Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh). 

 Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn căn cứ chương trình của sự kiện, xây dựng và thẩm 

định kinh phí thực hiện theo quy định; tổ chức sự kiện đảm bảo chu đáo, 

an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. 
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11. Tờ trình số 101-TTr/VPTU, ngày 08/6/2022 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, vận hành Phòng họp 

không giấy của Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với dự thảo 

Quy chế. Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh Quy chế, trình Thường trực Tỉnh 

ủy ban hành. 

12. Góp ý dự thảo Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các 

đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, 

tham mưu văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến vào dự 

thảo Đề án gửi Ban Nội chính Trung ương. 

13. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn chỉnh các dự thảo, trình Hội nghị Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười:  

- Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  

- Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ đối ứng từ 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. 

- Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách Trung ương năm 

2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu VPTU.  

 T/L BAN THƯỜNG VỤ  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Đào Bích Vân 
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