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THÔNG BÁO
Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ
ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021, cụ thể như sau:
1. Các cuộc họp, làm việc, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về các
nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng
cuối năm 2021; báo cáo việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê
đất; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực
hiện các hoạt động, mô hình giám sát trọng điểm và đáp ứng nhanh với dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2021 (nguồn ngân sách tỉnh), tỉnh Thái Bình; dự thảo Nghị quyết, Đề án
Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phương
án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự các hội nghị, cuộc
họp: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm
kinh tế giỏiˮ lần thứ V, giai đoạn 2016-2021; Hội nghị tổng kết công tác Hội
Người cao tuổi tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị trực tuyến toàn
quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
về đẩy mạnh vốn đầu tư công năm 2021; Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương
trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, góp
ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030
và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại; Hội nghị trực tuyến triển
khai Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh Thái Bình và Nam
Định; Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền
thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20
năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy; Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính
phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm
2021; Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Họp: Ban Cán sự đảng
Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19;
trao đổi nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, các vấn đề khó khăn, vướng mắc và
những kiến nghị, đề xuất của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ; giao ban lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ cán bộ
dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ ở các xã trong tỉnh. Dự: Đại hội đại biểu Liên
hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; Lễ phát
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động tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; Lễ công bố Quyết định của
Bộ Công an về công tác cán bộ; Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng
phòng cháy, chữa cháy; tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố. Tiếp công dân
định kỳ.
2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 774 văn bản, ban hành 211 văn bản
(gồm: 02 Kế hoạch, 11 Tờ trình, 61 Quyết định, 110 Công văn,...); trong đó có
một số văn bản quan trọng như:
- Kế hoạch: Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 31/7/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát
hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện Chương trình phòng, chống ma
túy giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình: Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia; đề
nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công
nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật “Nhang án chùa Keo Thái Bìnhˮ;...
- Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung
tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Thái Bình; công bố Danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân
dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;...
- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết số 116/NQ-CP
ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021,
Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công
văn số 6858/VPCP-KTTH ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ; Quyết
định số 4531/QĐ-BYT ngày 24/9/2021, Công văn số 8228/BYT-MT ngày
30/9/2021 của Bộ Y Tế; Công văn số 3518/BVHTTDL-HTQT ngày 24/9/2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;...
Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/9/2021 đến ngày
03/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban
nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trang thông tin điện tử Văn phòng;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các CV Văn phòng;
- Lưu: VT, HCTC, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Trung

2

