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S: /TB - UBND Ci'ca Lô, ngày tha'ng 3 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt 1un cüa dông chI Doãn Tin Dung — Chü tjch UBND thj xã 

tii phiên h9p giao ban UBND thj xã tháng 3 nãm 2021 

Ngày 05/3/2021, UBND thj xã to chüc phiên h9p giao ban tháng 3/2021 
dithi sr chü trI cüa dông chI Doãn Tiên Dung — Chü tjch UBND th xà. Sau khi 
nghe bao cao kêt qua thuc hiên thang 02 - nhiêm vu trong tam thang 3/2021 va y 
kiên phát biêu, kiên nghj, dê xuât cüa các dti biêu dir h9p, dông chI Doãn Tiên Dung 
— Chü tich UBND thi xã kêt luân: 

i. oAru GL& KET QUA THANG 02 
Tp trung chi dao,  triên khai hiu qua irng phó djch COVID-19 gn vâi 

phát triên kinh tê, các hoat dtng, nguôn hrc, thu ngân sách trên da bàn thj xä 
dam báo kê hoach dê ra, nhân dan phân kh&i, don Têt vui tuai, an toàn. Buc dâu 
chuân bj tot các nguôn lirc, chü truong, co chê, chInh sách trong du tu co s& ha 
tang, quân 1 nhà nrnc, to chirc các hott dng, quàng bá näm du ljch 2021, dc 
bit tranh thu duçic kiên gop cüa các ngành cap Tinh ye co chê dc thu cho 
Ci:ra Lô. Cong tác den bü GPMB tti các di,r an tr9ng diem duçc trin khai quyêt 
1it, kjp th?i tham muu chi dao  và tháo g nhung khó khãn dê triên khai các da 
an dam bào di:ing tiên d. Cong tác chi dao,  thirc hintruâc, trong, sau Têt trên 
các lTnh virc dñng chü truong, to chirc phát dng Têt trông cay hiu qua. Kinh te, 
xA hi tiêp tic phát triên diing djnh huàng; cOng tác tuyên truyên, chinh trang có 
diem nhân, hành lang an toàn giao thông dam bào, din mao  do thj ngày khang 
trang, trInh Tinh phê duyt các Quy hoach dñng tiên d. V sinh môi tru?irng, an 
toàn thirc phâm, An ninh chInh tn, trât t1,r an toàn giao thông dam bâo, không có 
diem nóng, mat ANTT, trong dp têt không có TNGT. Cong tác kiêm tra, tuân tra 
duçc tang cuing; 100% co quan, don vj tO chirc tnrc Têt và xi:r 1 cong VjC dam 
bão. Triên khai cong tác giao nhn quân trang tr9ng, tin tan binh len dung nhâp ngu 
dü so 1uçng và chat 1uçng. 

Ben cinh van can m3t so Ion tçii, hin chê nhu': 
- Co 12 ni dung cOng vic tai  các Thông báo ket lun thj xã giao den nay 

chua hoàn thành theo th?i gian yêu câu. 
- Vic triên khai mt so ni dung tai  các thông báo kêt qua chua cao nhu: 

Van dng dâu nOi nuic thai, lap dt nhn din ming cap vin thông, di di các 
tram diên, xir l vithng mac Quôc l yen biên, thông kê dat dai nàm 2019, khoi 
thông h thông kenh muong, thay the cay xanh gay, do.. 

- Vi pham hành lang an toàn giao thông trong dip  têt van cOn xày ra. 
- Tuyên truyên tnrc quan tai  co s lu'u tru, nhà hang, h gia dInh chua dam 

báo yêu câu. 
- Djch bnh dien biên khó luO'ng nen vic phát triên kinh tê, to chuc các 

hoat dng theo kê hoach gp nhieu khO khan. 
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- TInh trng n pháo trong dêm giao thüa vn con xãy ra; rác thai xây 

dgrng tai  bãi biên chua thu gom trit dê, tInh trng chãn thã gia süc trên khu lam 
viên ánh hr&ng den ATGT và phá hi cay xanh, thâm cO cOn tiêp diên, xir 1 
chua nghiêm. 

- Mt so thu tVc  ho so giái quyêt cho ngLrO'i dan chua diing han. Chap hành 
cong v11 cüa Can b CCVC ti mt so thai diem chua nghiêm. 

II. NHIM VIJ TRQNG TAM THANG 3 
1. Ttp trung cao d 1rng phó djch Covid - 19, tang cuOng tuyên truyn 

nhân dan thrc hin tOt 5k theo chü truong cüa B Y té. 
- Phông Y tê, Trung tam Y tê thu0ng xuyên nám chàc tInh hInh, dja bàn dê 

báo cáo ye lãnh do UBND thj xã diên biên djch trên dja bàn hang ngày, triên 
khai và giám sat chat chê vic thirc hin cách ly dôi vói các tru&ng hcip chi djnh 
cách ly. 

- UBND cac phuO'ng tiêp tuc rà soát, nãm bat thông tin dê báo cáo kjp thi 
tInh hInh con em di và den trên dja bàn de CáC co quan, don v lien quan triên 
khai CáC bin pháp nghip vi.1 di1ng yeu cau. 

2. Tiêp tic tp trung chi do nhân dan san xuât, on djnh di sOng, barn sat 
các chi tiêu kinh te - xã hi giao dâu näm, rà soát dánh giá sat kê hoch th1rc hin 
3 tháng dâu nãm, xây dirng các giài pháp dt phá thrc hin 9 tháng cuôi näm. 

- PhOng TC-KH dánh giá dàng tinh hinh dê tham mu'u kjch bàn phát triên 
kinh tê, xä hi 9 tháng cuôi nàrn khoa hpc, phü hçp và chü dng các nguOn lrc. 

- PhOng Kinh tê chi dao  các don vi lien quan, UBND các phiRing chäm soc 
tot các cay trông trong Lê phát dng, dông thi tiêp tiic phát dng trông cay trén 
din rng (rà soát báo cáo ket qua trirc ngày 12/03/2021). Chi do và triên khai 
thành 1p hip hi nghê cá, vn dng ngu dan dóng tàu Rrn, barn ngu tnthng gop 
phân phát triên kinh tê. 

3. T.p trung lam tot các cOng vic dê chuân b nãm du ljch 2021 và L hi. 
Tang cuOng tuyên truyên, quâng bá trên các kenh Trung ucing, dja phuo'ng; lam 
viec vth các don vj lCr hành, báo chI dé ch9n Cira Lô là diem den. Rà soát cac ni 
dung cong vic chinh trang dam bào các diêu kin tot nhât cho närn du ljch. 

- PhOng VH và TT: 
+ Tham muu lam vicvâi các dan vj tài tro, các don vj sir kin xây drng 

kjch bàn, phuong an và chuân bj các diêu kin cho Lê hi du ljch trInh UBND thj 
xA vào 30/03/2021. 

+ Chi dio các co quan, doanh nghip, co SO luu tr11 lap dt các diem check in 
lam diem nhân, phuong an quán 1 các djch vii du ljch. 

+ Tham mixu trien khai lap dt h thông tuyen truyen trçrc quan hin di, 
dam bâo m quan, an toàn giao thông hoàn thành truc 15/4/2021. 

+ Tham muu to chrc nhiêu hoat dng tai  Quâng tri.thng to diem nhân; 
nghien ci'ru dê tham miiu phuong an quàn 1, xfr 1 tInh trng hat nhau nghe, gala 
dinner phIa Dông duing BInh Minh truôc ngày 20/03/2021. 

- Phông QLDT tham muu ban hânh quy chê quán 1 xe din dê thijc hiên. 
Chi do lap dt so din thoi dung day nóng thj xä, cüa chü phuong tin tren xe 
de du khách lien 1c phân ánh trong mi tInh huông hon thành trithc 25/3/2021. 



- Cong an thj xã chu trI tham irnru dêdiu chinh, bô sung phuang an quãn 
1 va xir 1 djch v mô to nuc, thuyên, thuyên thiiing ch du khách báo cáo UBND 
thi xä truc 30/3/2021. 

- UBND các phi.thng: 
+ Các ni dung gia hn kiot kinh doanh bäi biên, bàn giao via he kinh doanh, 

trông cay xanh, chinh trang do thj thñ gian th1rc hin theo Cong van sO 1 83/UBND-
VP ngày 24/02/2021 cüa UBND thj xã ye vic khân tnrang thirc hin chinh trang và 
triên khai các cOng vic phiic v1i du ljch; Cong van so 205/UBND-DT ngày 
26/02/2021 ye vic chinh trang do thj ph1ic vi du ljch dê triên khai. 

+ Chi do hoàn thin các diem den, các diem Check in truc 30/3/2021 dê phçic 
vti du ljch (Giao phông VH và Yf thành 1p doàn kiem tra, dánh giá và tOng hp báo 
cáo UBND thj xâ trithc ngày 10/4/2021). 

+ K hçp dông và bàn giao kiot kinh doanh hoàn thành truóc 15/03/2021. 
+ To chtrc lam vic vOi các co s hxu trü, nhà hang dê triên khai chinh trang, 

lap dt din trang trI, v sinh mOi tnthng, tp huân van hóa, chuân bi các diêu kiên 
don du khách hoàn thành tnrc 30/3/2021 (báo cáo kêt qua ye phông VH và Tf tong 
hc)'p trInh lành dto thj xã). 

+ Kin toàn ban chi do du ljch, di an ninh du ljch, triên khai chi dao các dich 
vii du ljch niêm yet và quàn 1 tot giá djch via. Giao các kiot tuyt dôi không duqc 
nuOi gia süc, gia cam tti khu lam viên bãi tam. 

- Di QLTTDT tham mu'u trInh UBND thj xã phuang an xi1r l tInh trng gia 
sñc tha rOng trên khu lam viên, các tr11c duO'ng giao thông truOc ngày 15/3/2021. 

4. Tiêp tiic triên khai cOng tác chinh trang do thj tir thj xä den phiiè'ng, các 
nhà hang, ca s& luu trü; rà soát ci.i the tirng vj trI, khu virc dê chi dao xà hôi hóa 
1p dt din trang trI; khân truclng thay the h thông din chiêu sang trên các truc 
duO'ng theo ké hotch; trang trI ti các cra ngO vào thj xã dê lam diem nhân. 

- Phông quán 1 dOthj phOi hçp Cong an thj xã, Ban QLDT rà soát bô sung 
lap dt các biên cam, biên báo, tam dan via h, chi dto giài tOa hành lang an toàn 
giao thông dam bão an toàn và m' quan, tiên hành ké san vach  dê giii htn 
I-ILATGT cho các dch vit via he thirc hin, khoi thông h thông muong phIa sau 
các kiot, trçic diRrng BInh Minh hoàn thành truc 25/3/2021. 

- Phông QLDT: 
+ Tiêp tçic barn sat các ngành, UBND tinh dê trInh phe duyt các quy hoch; 

chuân bj các ni dung d báo cáo Quy hoch phIa BOng duOng BInh Minh tri.rc 
30/3/2021. 

+ Dánh giá hiu qua hott dng ti các bài gicr xe d có bin pháp quãn l và 
phát huy cOng nang, dOng thai kháo sat quy hotch các diem gii xe ttm phü hqp 
trInh UBND thj xã trithc 25/3/202 1 dê trien khai thirc hiên. 

- UBND phuO'ng Nghi HOa trién khai xây dimg khu am thirc dé phiic vii du ljch. 
5. Tp trung xir l các cOng vic ducic giao ti các Thông báo ket lutn cüa 

dOng chI Chü tjch, PCT.UBND thj xA dñng thi gian và khOng dê sot vic. Tiêp 
tVc xây dirng các d an thirc hin chuang trinh hành dng Nghj quyet Di hi 
Bang b thj xã lan th VI, xin kien phãn bin cüa các tO chic doàn the, xin 
kien sâu rng trong nhân dan dé hoàn thin D an và triên khai dt hiu qua, khã 
thi cao. Triên khai tOt cOng tác Bâu cir dOng thai gian và quy djnh. 

6. Trien khai và xr 1' tOt cong tác BTGPMB, chat lung các cong trInh dâu 
tu, các dir an tr9ng diem; triên khai dâu giá dat tang nguOn thu; tp trung giài 
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quyêt cong vic ti dir an Quôc 1 yen biên, các h dan dix an Câu tràng (Nghi 
Hôa)  

- Ban QLCDADT thj xã triên khai xây dirng tam  thyi kè chãn song và 
duin dao  b yen biên theo két lun so 1 6/TB-UBND ngày 24/02/2021 thông 
báo kêt lun cüa Chü tjch UBND thj xA phiên h9p üy viên UBND tháng 2. 

- Phông QLDT và Ban QLCDADT thj xà tp trung rà soát tiên d các cong 
trInh dâu tu xây dirng trén da bàn thj xã phc vii du ljch (kiêm tra, don dOc, triên 
khai hoàn thành truó'c 30/3/2021). 

- Phông TNMT, Trung tam PTQD tp trun giâi quyêt các vuó'ng mac dir an 
Quôc 1  yen biên dam báo tiên d, trInh bô sung dôi tuçmg, ho so trithc 
10/03/202 1 dê UBNID thj xã phé duyt. Trung tam PTQD trInh UBND th xã 
phuo'ng an diêu chinh quy hoach ciic b, tái dinh Cu cho các ho dir an ma rông 
khuôn viên nhà tha Mai LTnh truórc 25/3/2021. 

- Chi nhánh van phông dat dai Cira Lô báo cáo nhQng vuàng mac, khó khän 
trong vic do dac,  1p ho so cap GCNQSDD ye länh dao  IJBND thj xã trithc 
ngày 20/03/2021. 

- UBND Nghi Huong, Trung tam PTQD to chrc h9p các h dan dung 10 
dê giãi tOa các h con vithng mac. 

7. Tp trung thu ngân sách, thuê cOng thuong nhip ngoài Quôc doanh, 
thuê xay drng co bàn, thuê dat phi nông nghip và chông that thu thuê, dc bit 
là don doe thu tiên sir diing dat cüa các dir an, vn dng các to chic, cá nhân 
trñng dâu giá dat hoàn thành np ngân sách nhà nrnc theo quy djnh. 

8. Chi dao  tOng d9n v sinh môi truang dam báo xanh, sach,  dçp; thuông 
xuyên kiêm tra Cong tác v sinh môi truang tai  các phuang dê chi do thirc hin, 
dc bit là triên khai ngay tü nhung ngày dâu dê an thu gom, xir 1 rác thai, nixâc 
thai giai d9an 2021 - 2025, tuyt dôi không dê rác ton dpng trên các tric throng, 
trong khu dan cu. 

- Phông QLDT xây dirng phuong an thu gom trit dê rác thai xây drng trên 
khu lam viên, tham muu huy dng lirc 1ung dê triên khai các dçit (dçt 01 hoàn 
thành truóc 15/3/2021). 

- PhOng TN và MT lam vic vai các don vi d t chrc sang cat bãi bin 
dam báo kê hoach.  Rà soát, huàng dan nhân dan hoàn thin thu tiic ho soya xir 1 
dirt diem vic cap giây CNQSDD cho các hdü diêu kin. 

- Ban QLCDA DT thj xa rà soát ci the tong khu virc, tuyên dumg, h dan d 
phân nhóm (có the thrc hin và khOng the thrc hin) dê triên khai dâu nôi hoàn 
thành tnrac 30/03/202 1. 

9. Tang cumg cOngtác cái cách hành chInh, các phOng, ban, co quan, don 
vj, UBND các phuang triên khai thirc hin áp diing ISO 9001: 2015 dê chuân hóa 
quy trInh hoat dng, nâng cao hiu qua quàn 1 nhà nuac; dc bit là b phn mt 
cira phát dng phong trào thirc hin chi trá rnt caa nhanh, truóc thai han.  Tuyên 
truyen sau rng và triên khai manh  djch vi buu chmnh cOng Ich phiic vi. 

- Phông Ni vi xây dçrng báo cáo dánh giá ket qua xêp loai CCHC cüa tong 
phông ban, co quan, don vj, UBND các phuong näm 2020 trInh lânh dao  UBND 
thi xä truâc 30/3/2021. 

- PhOng Kinh té dánh giá ci the ket qua vic áp ding giàm thai gian, thu titc 
cüa 81 quy trInh ISO cüa các phông, don vi, báo cáo UBND thj xã truac ngày 
30/03/2021. 
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10. Chi dto các truông nâng cao chat hxcrng dy và hpc. Trién khai cong 
tác kiêm tra VSATTP, phông djch, iá djch v11 y tê ti các quay thuôc tiz nhân; 
triên khai rà soát và chi do iài quyêt kjp thai các chê d chinh sách. Triên khai 
tot cong tác trirc cap ciru biên, các hot dng nhân ngày thành 1p Doàn thanh 
niên, ngày the thao. 

11. Duy trI nghiêm chê d trirc san sang chiên dâu; tang cixông cong tác tuân 
tra, kim soát, näm bat tInh hInh dam bâo ANCT, TTATXH trén dja bàn. 

- Lam vic vi Cong an tinh, Trung doàn cánh sat cci dng tang cu1ng 1irc 
luçng dê tuân tra, xir 1 dam bâo an ninh, an toàn du ljch. 

- TrInh phucmg an nhân lixc, vt lirc dê trrc ci'u h cru nan, cap ciru biên 
dam bào an toàn cho nhân dan vàdu khách. 

12. Rà soát các dan thu khiêu ni to cáo, tham mtsu chi do giái quyêt diin 
thâm quyên, thii gian, kjp thñ xü 1)2 cho cOng dan. Rà soát các cong vic sau kêt 
1un các doàn thanh tra cap trên dé chi dio thirc hin. 

13. To chtrc kiêm tra vic chap hành cong vu, cong tác cái cách hành chInh 
ti các ca quan, dan vj, các phung; xi.r 1)2 nghiêm các truè'ng hçip vi phtm. On 
dinh nên nêp lam viêc. 

Trên day là kêt 1un cüa dOng chI Doãn Tiên Dung — Chü tch UBND thj xã 
tai phiên h9p giao ban tháng 3/2021. Van phông HDND-UBND thj xã Thông báo 
Van phOng UBND tinh, TT Thj üy - HDND thj xã, lãnh dto UBND thj xã dê chi 
dto; các phOng, ban, dan vj thj xã, UBND các phung triên khai thirc hin./. 

Noi n/ian: 
- VP UBND tinh (b/c); 
- TT Thj Uy, TTHDND thj xã (b/c); 
- BTV Thi €iy; 
- Chñ tich, các PCT. HDND thj xã; 
- Các PCT. UBND thj xã; 
- UBMTTQ và các doàn the thj xä; 
- Các phông, ban, don vi thj xã; 
- UBND các phuOng; 
- Urn: VTA 
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