
UY BAN NHAN DAN 
THI  XA CIA LO 
S: /UBND -VP 

V vic báo cáo kt qua th?c hin các 
ni dung thrc giao ti các TBKL va 
chuân bj ni dung báo cáo tui phiên 

h9p giao ban tháng 01/2021 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

Ct'ra Lô, ngày tháng 12 nám 2020 

KInh gfri: 
- Các phông, ban, dan vj thj xã; 
- UBND các phithng, 

D chun bj t& các ni dung phiic vii phiên h9p giao ban UBND thj xä 
tháng 01/2021. UBND thj xã giao Truàng các phông, ban, clan vj lien quan, Chü 
tjch UBND các phithng báo cáo kt qua vic thirc hin các cong vic dircc giao 
và chun bj tot mt so ni dung d báo cáo ti phiên h9p, cii th: 

1. Báo cáo kt qua thrc hin các ni dung, cong vic dugc giao trong 
Thông báo kt 1un cüa Chü tch, các PCT.UBND thi xä tui các bui lam vic vôi 
phông, clan vj lien quan, ti các phiên h9p giao ban UBND thj xa và gi:ri v 
UBND th xã (qua Van phông HDND-UBND) trurc 15h ngày 04/01/2021 d 
tng hcip phic vi k' h9p. 

2. Giao các phông lien quan, UBND các phumg chun b báo cáo bang 
van bàn phc vit h9p giao ban güi v Van phông HDND-UBND thj xã truc 15h 
ngày 04/01/2021 qua dja chi Email: vanphongubndcua1o(gmai1.com   

2.1. Van phông HDND-UBND: Tong hcip báo cáo djnh hithng mt s hot 
dng tnrdc, trong và sau Têt trên da bàn th xA. 

2.2. Phông TC-KH 
K hoach dam bão ngun tài chinh phc vii mi hott dng cüa thj xã trong 

dip T&; däc biêt là dam bào các ch do chInh sách. 
2.3. Cong an thj xã: Báo cáo ke hoach  the ra quân phông chông pháo no, 

an ninh chInh trj, trt ti,r an toàn xä hi trrniic, trong và sau Tt. 
2.4. Phông VH và TT 
Dir kin mt s hott dng van hóa, the thao, du ljch; két qua xà hi boa và 

trin khai cOng tác trang trI tai  thj xã vá các phithng trithc, trong và sau Tet. 
2.5. Phông QLDT 
- Kt qua ci th cOng tác chinh trang dO thj den thai diem hin tti. 
- Di,r kin quy hoach các dim ban hoa, djch vii trong djp Tét dan, Xuân ye. 
- Mt si dnh hithng dê các phumg, Co quan chinh trang. 
2.6. Phông Kinh tê 
- Du kiên kê hoach trOng cay xanh trong djp Têt Canh T tai  thj xA và các 

phithng. 
- TInh hInh luong thçrc, thirc phâm, hang hóa tren dja bàn trong dip  têt 

Nguyen dan. 
2.7. Phông LDTBXH 
- Vic dam bào giài quyêt các ché d chInh sách cho các dôi tuçlng trong 

djp Tét. 



- K hoach tang qua gia dInh chInh sách, ngui nghèo trong dip  T&. 
2.8. Phông TN và MT: 
- Báo cáo ké hoach  triên khai tong d9n VSMT trong djp Têt. 
- Báo cáo két qua rà soát các ho so' tOn dung chua duçic cap GCN và giâi 

pháp nàm 2021; Ké hoch cap giây CNQSDD lan dâu näm 2021 cho các phu'ng. 
2.9. UBND các phtro'ng: Báo cáo tInh hInh hott dng, dam báo các nguôn 

1c trrnrc, trong vá sau Têt; cOng tác chinh trang do thj, các diem den du ljch 
2021. 

3. Các phông, ban, ngành lien quail: Chuân bj các ni dung dánh giá và 
djnh hithng hott dng trên các lTnh viIc cho co s& theo chirc näng, nhim v11 ducic 
phân cOng. 

Liru : Tài 1iu phiic vii các cuc h9p Van phông HDND — UBND thi xã 
g1ri vào hp thx cong v11. 

Yêu câu TnrO'ng các phông, ban, don vj lien quan nghiêm tue to chirc thirc 
hin va truy cp khai thác tài Iiu dé tham dir h9p .1. 

Noi nIzmn: 
- Nhu' trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Lu'u VT4r 

TM. UY BAN NHAN DAN 

Doãn Tiên Dung 
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Các nhim vii dtryc Chü tjch, các PCT.UBND th xä giao dn ht tháng 12 chira hoãn thành 
(Kern theo cong van so  J5  /UBND-VP ngàythháng 12 11am 2020 cüa UBND thj xã) 

TT Ni dung cong vic du(yc J)o'n vt  thrqc giao Dtrçrc giao tai Van ban Thôi gian giao hoãn Các don vj din giái 
giao tham miru, giãi quyêt. tham mull, giãi 

quyt 
thãnh nguyen nhân chu'a hoàn 

thành, ké hojch thôi gian 
toi 

Tng hçrp các vtràng mac, d Chi civic thu khu TBKL s 135/TB-UBND 30/11/2020 
nghj xir 1 sai sOt cüa các virc Bäc Vinh ngày 12/11/2020 Thông 
Phu?mg dê diu chinh s b báo kt 1un giao ban 
thud sü ding dt phi nông UBND thj xã tháng 11 
nghip hoàn chinh 

2 T chi'rc h9p dan tai d? an 
du0ng 2 trilâc nhà th Mai 
Linh, duing ngang so 4 dë 
thông nhât giá dat. 

Tng hcp trInh UBND thj 
phê duyt giá dAt d trin 
khai thuc hin 

PhOng TN vá MT 

TBKL s 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
bão kt 1un giao ban 
UBND thi xä thang 11 

15/12/2020 

3 Chü trI tharn muu phê duyt 
suit tái djnh cu, qu dat tái 
djnh cu, giá dAt 0' d 1p 
phucmg an bi thtr0'ng 

PhOng TN vã MT 30/11/2020. TBKL s 138/TB-UBND 
ngãy 17/11/2020 Thông 
báo kt 1un tai  bui lam 
vic rà soát cong vic, 
tin d và giãi quyt 
vuàng mc dir an quc 1 
yen bin. 
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Giao chü trI trInh UBND thl Phông TN và MT TBKL s 147/TB-UBND 15/12/2020. 
xä phê duyt giá bi thixng ngày 10/12/2020 Thông 
dtt Nông nghip, tài san và báo kt 1un giao ban 
qu5 dt 6 Di vOi dir an UBND thj xä tháng 12 
Quc 1 yen biên 

4 Chi trá tin bi thixing dat 
nông nghip cho các h dan 
thuc phix&ng Nghi HOa (gOi 
thu s 3, giai doan 2) 

Trung tam PTQD TBKL s 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
báo kt 1un giao ban 
UBND thj xä tháng 11 

30/11/2020 

5 Cong chic dja chInh các 
phu?ng phôi hgp Chi nhánh 
Van phông DK QSD dt thj 
xä rà soát các thra dt chija 
có giá báo cáo v UBND thj 
xã qua phOng Tài nguyen và 
Môi trii6ng 

Can b cOng chüc 
phurng và UBND 
phu?mg 

TBKL so 135/TB-UBND 
ngây 12/11/2020 Thông 
bão kêt 1un giao ban 
UBND thj xa thãng 11 

20/11/2020 

6 Tiêp titc chi dto các phi.rng 
rà soát, báo cáo và tOng hcp 
de hoãn chinh b thuê dat 
Phi nông nghip 

Chi ciic thu Bc 
Vinh 

TBKL s 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
báo ket 1un giao ban 
UBND thj xã tháng 11 

25/12/2020. 

Rà soát các thira dAt chu'a có 
giá báo cáo ye UBND thj xä 

UBND phung 
Nghi Thu, Thu 
Thüy, Nghi Thüy 

TBKL S 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kêt Iun giao ban 
UBND thj xä tháng 12 

(qua phOng TN và MT) 

truâc ngày 31/12/2020. 

7 UBND phithng Nghi Hôa 
hoàn thành ho si den bñ 02 

UBND Nghi HOa TBKL s 135/TB-UBND 
ngáy 12/11/2020 Thông 

30/11/2020. 
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h dan thuc dir an quc 1 
yen bin dé bàn giao Trung 
tam PTQD. 

báo kt 1utn giao ban 
UBND thj x tháng 11 

8 Chü tn phi hçTp Trung tam 
PTQD to chrc hop các h 
dan thuc khu quy hoch 
Câu trang (khoi 4) dê thông 
nhât phwmg an thirc hin. 

UBND Nghi Hôa TBKL s 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
UBND thj xä tháng 11 

30/11/2020 

9 Phi hp Din lirc thj xä rà 
soát 'ai  tin d thirc hin vic 
sfra ch&a thay th các ct din 
bj hu hOng, ththng day bj 
xung cp, mt an toàn v 
din, vic tang phii tãi diên d 
báo cáo UBND thi xã. 

PhOng QLDT TBKL s: 124/TB- 
UBND, ngày 27/10/2020 
thông báo kt 1un tai 
bui lam vic vâi din 
1irc và cac &m vj kinh 
doanh vin thông, các 
don vl lien quan dê chinh 
trang din, bO cap vin 
thông 

10/11/2020 

10 Nghien ciru dé xuât süa di, 
b sung quy ch quãn 1 xe 
din 4 bánh näm 2021 d 
trin khai sam phiic vi du 
ljch. 

Phông QLDT TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kt lutn giao ban 
UBND thj xã tháng 12 

31/12/2020 

11 Tp trung hoàn thành cong 
tác xiir l cac ct din cO nguy 
co mt an toàn 

Phông QLDT TBKL s: 124/TB- 
UBND, ngày 27/10/2020 
thông báo kt 1un tai 
bui lam viêc vâi diên 
luc và các don vi vin 
thOng, cac don vj lien 

10/11/2020 
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quan ct chinh trang din, 
bó cap vin thông 

12 Len ljch c%1 th d länh dio 
UBND thj xä kiêm tra ViC 

triên khai thirc hin khu dan 
cu kiêu rnâu, cong tác chinh 
trang do thj tai  các phithng 

PhOng QLDT TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo k& 1un giao ban 
UBND thi x thãng 12 

25/12/2020. 

13 Tharn muu giao chi tiêu phát 
trin kinh t - x hi cho the 
phung thirc hin. Râ soát 
và giãi ngân cãc cOng trInh 
dâu tu cong. 

PhOng Tài chInh — 
K hoach 

TBKL s 147/TB-UBND 
ngây 10/12/2020 Thông 
báo ket 1un giao ban 
UBND thj xã tháng 12 

31/12/2020 

14 Phôi hcp UBND cãc phu&ng 
rã soát, kihão sat cii th t1rng 
tuyn duO'ng, khu dan cix, 
các vi trI d xây dirng ké 
hoach trin khai xä hôi hóa 
trng cay xanh trong dip  Têt 
Tan Siru 2021 darn bâo hiu 
qua trInh UBND thj xä phé 
duyt 

PhOng Kinh té TBKL so 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo két 1un giao ban 
UBND thj xã tháng 12 

31/12/2020. 

15 Nghien cüu, dê xuât cácquy 
trInh khi áp diing ISO de rut 
ngän thu tiic vã thOi gian cho 
nguOi dan báo cáo trInh !nh 
dao thi xã 

PhOng Kinh t 30/12/2020. TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kt 1u.n giao ban 
UBND thi xä tháng 12 

16 On djnh b may t chüc hoat 
dng, trin khai các bin 
pháp phông djch gia sue, gia 

Trung tam djch vii 
Nông nghip thj x 

TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kt 1un giao ban 

(co báo cáo c1i th gi ye 
PhOng Kinh th truâc ngày 
31/12/2020). 
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cam, trin khai tái ctàn và 
dánh giá khã näng cung cp 
lrnimg thirc, thirc phm trén 
dja bàn trtxâc, trong vao sau 
Tt Nguyen dan 

UBND thj xà thãng 12 

17 Trén cc si danh sách các h 
thuc dôi ttrçmg chInh sách, 
h ngheo Co nhu CâU XäT, 

sira chüa nhà tham muu 
nguôn kinh phi, 1 trInh dâu 
tu' dê trInh UBND thj xä 

PhOng LDTB và 
XH 

TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kt 1un giao ban 
UBND thi xä tháng 12 

25/12/2020. 

18 Rà soát, barn sat các ni 
dung sau kt 1un thanh tra 
dê to chirc kiêm diem trách 
nhim, rut kinh nghim cüa 
cãc tap the, cá nhân 

Thanh tra thi xa TBKL s 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo két 1un giao ban 
UBND thi xa tháng 12 

31/12/2020. 

19 Trin khai thay th din 
chiu sang, din trang trI 
trên các tuyn dung, tang 
thii gian b trI din chiu 
sang; lap dt thm dan via he, 
cat tia cay xanh tai các dim 
den giao thông d phic vii 
nhân dan trong djp tt 
Duo'ng lich. 

Ban quãn 1 dO thj TBKL s 147/TB-UBND 
ngây 10/12/2020 Thông 
báo k& 1un giao ban 
UBND thj xä tháng 12 

25/12/2020 

20 Ban QLCDA thj xã tip tiic 
trin khai dau ni vào h 
thng niic thai cho các h 
dan con lai và báo cáo kt 

Ban QLCDADT thj 
xã 

TBKL so 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
báo k& 1un giao ban 
UBND thj xä tháng 11 

30/12/2020 
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qua thirc hin v UBND thj 
xa 

21 Hoàn thành vic chi trã bi 
thi.thng ctt nông nghip cho 
cac h dan thuc phithng 
Nghi HOa 

Trung tam PTQD TBKL s 138/TB-UBND 
ngày 17/11/2020 Thông 
báo kt 1un tai  bui lam 
vic rà soát cong vic, 
tiên d và giãi quyêt 
virOngmc d an quôc 1 
yen biên. 

15/12/2020. 

22 Tham khão kin cüa nhân 
dan v phwing an h tro tin 
xây dirng nhà tam  d bàn 
giao rnt bng cho don vj thi 
cong khi chi.ra có khu tái 
dinh 

Trung tam PTQD TBKL s 138/TB-UBND 
ngày 17/11/2020 Thông 
báo kt 1un tti bui lam 
ViC rà soát cong vic, 
tién d và giãi quyêt 
vuângmc dir an quôc l 
yen biên. 

15/12/2020. 

23 Lp phuong an bi thuing 
Nhà cüa, cay ci, tài san, vat 
kin true d cOng khai vâi 
nhân dan (t chCrc di thoai 
nêu cAn thi&). TrInh phê 
duyt phrnmg an bi thumg 

Trung tam PTQD TBKL s 138/TB-UBND 
ngày 17/11/2020 Thông 
báo kt 1un t?i  bui lam 
ViçC rà soát cong viéc, 
tiên d và giãi quy& 
vungmc dr an quOc 1 
yen biên. 

15/12/2020. 

24 TrInh Sâ giao thông cap 
kinh phi va chi trâ tin bi 
thurng 

Trung tarn PTQD Hoàn thành trixc 
30/01/2021. 

TBKL s 138/TB-UBND 
ngày 17/11/2020 Thông 
báo k& lun tai  bui lam 
vic rà soãt cong viêc, 
tin d và giãi quyêt 
vurngmc dir an quôc l 
venbiên. 

25 Tp trung hoàn thin phuong 
an bi thung, di di m ma 

Trung tam PTQD TBKL s 138/TB-UBND 
ngày 17/11/2020 Thông 

Hoàn thành truâc ngày 
15/12/2020. 
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d trin khai chi trâ tin báo kt luân tai bui lam 
vic rà soát cong vic, 
tiên d và giâi quyêt 
vizàngmac dir an quOc l 
yen biên. 

26 Nghiên ciru tham muu quy 
ch quãn 1 Quâng truO'ng 
BInh Minh d thirc hin và 
trmnh länh dto thj xä dir thâo 
Quy ch. 

Phông VH và TT TBKL so 135/TB-UBND 
ngày 12/11/2020 Thông 
báo k& lun giao ban 
UBND thj xã tháng 11 

Tháng 12//2020 

27 Len phuang an di dñ 02 tram 

diên tai khu vtxc Nhà van hóa 

khi Dông Tin — Nghi Thüy, 

Trn?mg Mm non Thu Thüy 

d dam báo an toàn. 

Din hrc Cfra Lô TBKL so: 124/TB- 
UBND, ngày 27/10/2020 
thông báo kt 1un tti 
bui lam viêc vâi then 
krc và các dan vi kinh 
doanh vin thOng, cãc 
dan vj lien quan d chinh 
trang din, bó cap vin 
thông 

30/12/2020 

28 Kim tra, rã soát h tMng 

dung day và cO k hiêu 

nhn dçtng dRng day cña 

ttrng dan vj dam bâo m 

quan. 

Các dan vj kinh 
doanh vin thông 

TBKL s: 124/TB- 
UBND, ngày 27/10/2020 
thông báo kt 1un tti 
bui lam viêc vài diên 
luc va các dan vi kinh 
doanh vin thOng, cac 
dan vj lien quan d chinh 
trang diên, bó cap vin 
thông 

30/12/2020. 

29 Don dc h chän nuôi Phüng UBND phuing 
Nghi Thu 

TBKL s: 91/TB- 
UBND, ngay 12/8/2020 

30/12/2020 
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Th Htnh chtm dirt vic 
chän nuôi tai  trang tr?i. 

thông báo kt 1un giao 
ban tháng 8 

30 Rà soát các kiot vi phim chU 
truong 5 không trong quãn 
1 du ljch thii gian qua kiên 
quy& không gia hn hçp 
dng kinh doanh nãm 2021 
dam bâo nghiêm minh, k 
cuo'ng du 1ch 

UBND phithng 
Nghi Humg, Nghi 
Thu, Thu Thüy 

TBKL so 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
UBND thi xä tháng 12 

(lap danh sách các trii?ing 
hçp vi phtm gui v phông 
QLDT trixâc ngày 
31/12/2020 tng hçip vã 
theo dOi). 

31 Tang ciRmg vn dng và triên 
khai dâu nôi cho cãc h dan 
cOn lai  vào h thông thoãt 
nithc thai thj xã 

Giao UBND 
phu?mg Thu Thüy, 
Nghi Thu, Nghi 
Huang 

TBKL so 147/TB-UBND 
ngày 10/12/2020 Thông 
báo két 1un giao ban 
UBND thj xã tháng 12 

30/01/202 1. 

UY BAN NHAN DAN THI xA CU'A LO 
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