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THÔNG BAO
Kt 1un cüa d1ng chI Doän Tin Dung — Chü tich UBND thl xa
ti phiên h9p giao ban UBND thi xä tháng 02 näm 2021
Ngày 04/02/2021, UBND thj xà t chirc phiên h9p giao ban tháng
02/2021 duâi sij (thu tn cUa dong chI Doàn Tiên Dflng - ChU tjch 1JBND th xà.
Sau khi nghe báo cáo kêt qua thirc hintháng 01 - nhim vi trng tarn tháng
02/2021và kiên phát biêu, kiên nghj, dë xuât cüa các di biêu dir h9p, dông chI
Doàn Tiên Dung — Chü tjch UBND thj xã kêt luan:
I. JJANH GIA KET QUA THANG 01
Tp trung chi dao, näm bat tInh hInh và triên khai üng phó djch COVID-19
gän vOi phát triên kinh tê kjp thi, các hott dng trén dja bàn thj xà dam bão kê
hoach de ra; cac chi tiêu kinh tê - xa hi hoàn thành; thu, chi ngân sách, giâi quyêt
các ché d chInh sách, nguôn hrc dam bâo. Giái quyêt hoàn thành các van dé Ctr
tn phân ánh tr lâu ti dir an tái djnh Cu dung d9c so 2 don 4 — 5; dung d9c so
2 truOe nhà th Mai LTnh; các cong vic dçr an Quoc 1 yen bién... Cong tác chinE
trang do thj, tuyên truyên trirc quan cO diem nhân, dc bit là xã hi hóa trang trI,
chinh trang, tuyên truyên duçc phát huy. Cong tác an sinh xà hi, chInh sách,
chuân bj các nguôn lijc dê nhan dan vui Têt, don Xuân ducc dam bào. An ninh
chInh trj, trt tr an toàn xa hOi on djnh. NOi dung cOng vic ti các Thông báo kët
luân cüa ChU tjch, các PCT. UBND ducic cãc cap, các ngành chi d?o thi:rc hin
quyêt 1it và hiu qua rO net. Thai d, tinh than, trách thim cüa can b quyêt tam
cao, Nhân dan tin tuO'ng, phân khOi
Ben cinh van con mt so ton ti, hn chê nhu':
- Co 09 ni dung cong vic tti các Thông báo kêt 1un thj xâ giao các
phOng, ban, ngành, UBND phung triên khai thrc hin den nay chua hoàn thành
theo thO'i gian yeu cáu. Cong tác báo cáo irng phó djch bnh COVID — 19 cüa
mt so phung, dGn vj chua kjp thO'i.
- Vic triên khai mt so ni dung tai các thông báo ket qua chua cao nhu:
V.n dng dâu nOi nuc thai, lap dt nhn din mng cap viên thông, di di các
tram din, quôc lt yen bién
- Cong tác tuyên truyên trrc uan tai ca s luu trü, hO gia dlnh chua dam
bão yêu câu. TInh trng nç dong thuê cüa các doanh nghip trên dja bàn, tu trnng
chây 5' cOn xãy na.
- Djch bnh din biên kho 1ung nên vic phát triên kinh tê, hôi htrcng cüa
kiêu bào, con em xa qué ye quê g.p nhiêu khó khän.
- Tinh trng chän thã gia süc trên khu lam vién ãnh humg den ATGT và phá
hai cay xanh, thãm có cOn tiêp din.
- MOt so thu tiic ho sa giãi quyet cho nguôi dan chua dung han. Y thüc trách
nhim cüa mOt so bO phtn can bO tir thj xâ den co s chua cao.
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II. Nhim vij tr9ng tam tháng 02 nám 2021
1. Tiép tic triên khai 1rng pho djch Covid-19 trongtinh hInh mài, thi.rng
xuyen theo dOi tInh hInh và chuân bj tot các phuang an dôi phó, d.c bit là kiêm
tra viec di, den cüa nhân dan, du khách, con em kiêu bào, xa quê ye trong dip
trithc, trong và Têt.
PhOng Y tê barn sat van bàn chi dao cUa ChInh phü, UBND tinh tham miru
cii the các van bàn chi do phü hçp vi thixc tin và cong tác 1rng phó; cp nht
thông tin, báo cáo hang ngày két qua thirc hin tai các phumg, dan vj, din biên
djch bnh, khó khàn vrnng mac ye länh do UBND thj xä kjp thai chi dto.
Ban chi do djch bnh COVID- 19 thj xà tuyên truyên, vn dng ngi.ri dan
thirc hin tot 5k; faj tri sà lam vic, nai sinh hoat cong cong phãi thu?mg xuyên
khi' khuân, có dung djch sat khun, t?m drn mi hoat dng tp trung dông
nguôi không iht sr can thiêt.
Cong an thj xà, UBND các phumg quãn 1 tot các truo'ng hçip di, den, dc
bit các tinh có djch xáy ra; thành 1p cac tO phan irng nhanh; chi dto nghiêm
vic cách ly theo quy djnh; khai báo y tê cii the; thubng xuyên báo cáo két qua
thirc hin ye phOng Y té theo quy djnh dê tong hcip.
2. Tp trung chi dto nhân dan san xuât vii Xuân không dê dat bO hoang, tái
dan, barn ngu trung khai thác. On djnh phát triên các rnô hmnh kinh tê, lang nghê;
quan tam kháo sat và dâu tu' các mô hmnh kinh te, tang cumg kiêm tra hang già, hang
kern chat !lxclng trên dja bàn trong djp Tét; dir báo và dánh iá sat tinh hInh lucing
thuc, thuc phârn trên dia ban trong dip Têt dê co kê hoach diêu chinh phuc vu nhân
dan. Triên khai tot kê hoch dê to chrc Têt trông cay närn 2021.
PhOng Kinh tê tO chirc kiêm tra, dánh giá và báo Cáo kêt qua cii the sO
lucng, 1oi cay trOng tlrng phuO'ng näm 2021 hoàn thành truOc ngày 28/02/2021.
3. Chi dao cOng tác tuyên truyên, len bang c, khâu hiu; tuyên truyên trçrc
quan, lu'u dng to khOng khi vui tuai trong khu dan cu; các hott dng van hóa, van
ngh trong dip mlrng Dãng, ml'lng Xuân. Tang cithng cong tác guãn l nba nuâc ye
du ljch; phát dng kIch câu du ljch trong dip Têt; van dng các to chüc, Ca nhân triên
khai các diem Check in bang hoa, ánh sang ngh thuat;.
4. Darn bao các nguôn 1irc phiic vi can b, nhân dan vui Têt don xuân dam
am, phân khi; trien khai van dng qu vI ngui nghèo, Têt vi ngtthi nghèo hiu
qua yà thiêt thirc. Chi dto rni hoat dng truàc, trong, sau Têt dung chü truang,
ke hoach de ra. Tp trung kiêm tra, xi.r l trên các linh vrc dam bão an ninh, trat ttr,
an toàn giao thOng, các djch vi trên dja bàn dam bão quyên lcii cho nguñ tiêu dung
tnxâc, trong và sau Têt theo kê hQach dê ra.
5. Tap trung xü l cac cOng vic duqc giao tai các Thông báo kêt luan cUa
dOng chI Chü tjch, PCT.UBND thj xà dung thai gian và khOng dê sot vic. Chi
d?o thrc hin nhim vii phát trien kinh té, xä hi giai dotn 2021 2025 ngay tt'r
nhng ngày dâu näm 2121 vâi tinh than quyêt tam cao.
Tiêp tiic xay dçrng the dê an thirc hin chuo'ng trinh hành dng Nghj quyët
Di hi Dãng bO thj xà Ian thir VI, xin kiên phãn bin cüa các tO chic doàn the,
xin kien sâu rng trong nhân dan dê hoàn thin Dê an và triên khai dt hiu
qua, lha thi cao.
6. Triën khai vã xi~ l tot cOng tác BTGPMB, chat krç'ng các cOng trInh dâu
tu, các di,r an trQng diem; triên khai dâu giá dat tang nguOn thu; tap trung giài
-,
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quyêt cong vic t?i d? an: Bn cá Nghi Tan; Quoc l yen bin, các h dan dir an
Câu träng (Nghi FIôa)
Triên khai khäc phiic stt Ri kè chän song và dising do
bOvenbiên.
- Trung tam PTQD chuân bj các ni dung và tham muu cuc hQp truOc ngày
22/02/2021 dê lanh dao UBND thj xa tháo khó khän, vuOng mac dir an quOc
lç yen biên; tham muu phuong an dau giá dat näm 2021 trInh länh do UBND thj
xà truâc ngày 28/02/2021.
7. Tp trung thu ngân sách ngay ttr nhcrng ngày dâu näm, thuê cOng thucing
nghip noài Quôc doanh, thuê xây d1rng cci bàn, thuê dat phi nông nghip và
chông thât,thu thuê, dc bit là don dôc thu tiên sir diing dat cUa các dij an, vn
dng các to chirc, cã nhân trüng dâu giá dat hoàn thành np ngan sách nhà nuâc
theo quy djnh.
8. Quán 1 tot quy hoich và trt tix do thj; ra quân quyêt Iit giâi tOa hânh
lang. TrInh phê duyt các quy hoach phân khu, phê (1uyt, bô sung quy chê quán
1 xe diên 4 bánh trên dja bàn.
- PhOng QLDT kiêm tra, don doe và kjp thai khäc phc chinh trang do thj
trng tuyên duông, cci quan, trng khu virc, tirng phuing dam bão m5 quan phiic
vii du ljch hoàn thành truOc 30/3/2021. Trinh duyt khu dan kiêu mu, xay dirng
l trInh vã u'u tiên nhtrng cong trInh ci,i the dê nhân dan lam truOc, CO khã näng
thrc hin dé than rng a 39 khoi.
- UBND các phuang: Thu ThUy, Nghi Hucing, Nghi Thu tang cuang quãn 19
khu vuc bi biên, lam viên không dê xãy ra tInh trtng chtt cay, ,phá di lam viên;
yêu câu cac kiot, nhà hang chinh trang, chuân bj các diêu kin dê phitc vi nám du
ljch 2021.
9. Phát dng tng d9n v sinh môi trithng toàn thj xä theo k hoch;tuyt di
không dê rae ton d9ng. Rà soát, hixàng dânnhân dan hoàn thin thU tc ho so và xU
19 vic cap giây CNQSDD cho các hO dU diëu kin.
- PhOng TN và MT bôtrI can bO thu?mg xuyên kiêm tra cOng tác v sinh môi
truO'ng truOc, trong và sau Têt.
- Ban QLCDA thj xä phOi hp UBND các phuang khão sat lai cii the ttrng khu
VIC, tuyên duO'ng, hO gia dinh khOng có the dâu noi vao, h thông nuOc thai thj xa
báo cáo lành dto UBND thj xä tnrâc ngày 15/03/2021 dê có phucing an và tiêp tic
v.n dng thirc hin. Khu vre can bO cOng than viên thuOc khOi Vinh Tan, phuang
Nghi Hixcing 1p phucing an lap d.t, dau nôi báo cáo lành dao UBND thj xà tmOc
15/3/2021.
10. Tang ciRmg cOn tác cái cách hành chinh, các phông, ban, cci quan, don
vj, UBND các phumg triên khai thirc hin ap diving ISO 9001: 2015 dê chuan hóa
quy trinh hoat dng, nang cao hiu qua quãn 19 nhà nuâc; dc bia là bO phn mOt
cU'a phát dng phone trào thrc hin chi trã mOt cira nhanh, truac thai han, kjp
thai có van ban xin lôi nguôi dan khi giãi quyêt ch.m.
11. Chi dao các tnthng nang cao chat krn dy và h9c. Triên khai cOng tác
kiêm tra VSATTP, phOng djch, iá djch vi y tê tai các quay thuOc tu nhan; trien
khai rà soát và ehi dao giãi quyêt kjp than các che dO chInh sách. Triên khai tOt
cOn tác trirc, cac hot dng nhan ngày thây thuôc Vit Nam, chuân bj day dU
thuôc, diing ci,i dê khám chüa bnh cho than dan tron dip Têt.
12. Duy tn nghiêm chê dO trijc san sang chiên dau; tang cuang cOng tác tuân
tra, huãn luyn, kiëm soát, näm bat tinh hInh dam bâo ANCT, TTATXH trên dja
bàn, ra quan tran ap tOi pham, dac bit buôn ban, tang tr pháo nâ, ma tUy. TO
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chirc kiêm tra vic chp hành cong vi t?i cac cci quan, dcm vj, các phuông; xr 1)
nhiêm the truô'ng hçip vi phm; chuân bj ehu dáo dê bàn giao tan binh dam bão
so lucing Va chat luçmg.
13. Rà soát các don thu khiëu nai to cáo, tham mixu chi dto giái quyêt dün
thâm quyên, thxi gian, kjp thii xir 1 cho cong dan. Rà soát các cong vic sau kêt
1u.n các doàn thanh tra cap trên dê chi do thuc hién.
14. Phân cong ljch tnrc tti co quan, don vj dê chi dio và xir l mQi hoat
dng trên dja bàn thj xa tmc, trong và sau Têt. Tp trung on djnh nê nêp lam
vic, do dirc cong vii, chap hành k' ewing hành ehInh, bat tay ngay cong vic dê
triên khai. Tuyt dôi khong duoc di chüa, chiên, den, l hi trong gi hành chInh,
bang xe cong....
- PhOng NOi v11 thành 1p doàn kiêm tra cong vii t?i eác co quan, dun vj,
hang ngày báo cáo kêt qua ye länh dao UBND thj xä.
15. Triên khai tot các ni dung, chuân bj chu dáo nhân sr dé to chire bâu cir
HDND các cap hiu qua, chat lucing, dáp 1rng nuyn vong cüa nhân dan.
Trên dày là két 1un cUa dông chI Doãn Tiên Dung — ChU tjch UBND thj xâ
tti phiên h9p giao ban tháng 02/2021. Van phông HDND-UBND thj xä Thông
báo Van phông UBND tinh, TT Thj Uy - HDND thj xà, lành do UBND thj xà dê
chi d?o; các phông, ban, don vj thj xà, UBND cáe phuing triên khai thixc hin./.
Nol n/ian:
- VP UBND tinh (b/c);
- TT Thj üy, TTHDND thj xã (b/c);
- BTV Thj üy;
- Chü tjch, các PCT. HOND thj xà;
- Các PCT. UBND thj xA;
- UBMTTQ và các doàn the thj x;
- Các phông, ban, dcTn vj thj xA;
- UBND các ph.r&ng;
- Luu: VT.
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