
UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CIA  LO 

S: /UBND -VP 
V vic báo cáo kt qua thirc hin các 
ni dung duçc giao ti các TBKL và 
chuân bj ni dung báo cáo ti phiên 

h9p giao ban tháng 5/2021 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tii do - Hnh phiIc 

Ci'ca Lô, ngày tháng nãm 2021 

KInh gi1ri: 
- Các phàng, ban, dan vj thj xã; 
- UBND các phuè'ng, 

Dê chuân bj tot các ni dung phiic vi.i phiên h9p giao ban UBND thi xã 
tháng 5/2021. UBND thj xã giao Tru&ng các phOng, ban, dan vj lien quan, Chü 
tich UBND các phu'ô'ng báo cáo kt qua vic thirc hin các cong vic dugc giao 
và chuân bj tot mt s ni dung dê báo cáo ti phiên h9p, cii th: 

1. Báo cáo kêt qua thirc hin các ni dung, cong vic duoc giao trong 
Thông báo kt 1un cüa Chü tjch, các PCT.UBND thj xã ti các bui lam vic vi 
phông, don vj lien quan và ti các phiên h9p giao ban UBND thj xã (co biêu nç5i 
dung cong viçc kern theo), báo cáo gfri ye UBND thj xã (qua Van phOng HDND-
UBND) tnrc ngày 4/5/2021 dê tng hçip phiic vi k hpp. 

2. Giao các phông lien quan, UBND các phuô'ng chun bj báo cáo bang 
van bàn phc vv h9p giao ban gi1i ye Van phông HDND-UBND thj xã truó'c 
ngày 4/5/2021 qua dja chi Email: vanphongubndcua1o()gmaiI.com  nhu sau: 

2.1. Phông QLDT 
Báo cáo dánh giá két qua và nhUng tn ti trong cong tác chinh trang, thu 

gom rae thai xây dirng, thay the cay xanh, vi phm quy hoch, xü l2 vi phrn trt 
tir dO thj, hành lang an toàn giao thông trong tháng 4 (nêu cii th tn t?i  trên các 
linh vrc tmg phi.thng, phixông nào trin khai thrc hin tM, phung nào chua t&), 
mt s nhim vli tr9ng tam thai gian tfi. 

2.2. Phông VII và TT 
Két qua hot dng du ljch, to chü'c các hot dng du ljch trên dia bàn trong 

tháng 4 (4 ngày nghi L), nhQ'ng tOn ti và djnh huóng thi gian tri. 
2.3. Phông TN và MT 
Báo cáo két qua và nhng ton ti trong cOng tác v sinh môi trung trên dja 

bàn, nhim vii tr9ng tam thai gian ti (cii the phung nào trin khai thrc hin t&, 
phithng nào chua tOt). 

2.4. Chi cue Thuê Bàc Vinh 
- Báo cáo ket qua thirc hin các ni dung cOng vic ti Thông báo kt lun s 

27/TB-UBND ngay 31/03/2021 ti bui lam vic vOi Ban chi do thu ngân sách nàrn 2021. 
- Kêt qua thu thué den thai diem hin tai,  kê hoch thi gian ti. 
2.5. Trungtãm CHPCTT 
Báo cáo ket qua triên khai cong tác c'ru h, ciru nn, Kê hoach trin khai các 

phuang an trrc ciru nin du ljch trong nhüng tháng cao diem. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCH 

2.6. Cong an th xã 
Báo cáo tInh hlnh ANTT, ATGT du ljch và L hi; tInh hlnh hot dng và xr 

1 mô to nuc, thuyn thing; phuo'ng an trin khai thi gian tói. 
2.7. UBND các phu'bng 
Kêt qua hot dng du ljch, trt tir dO thj, xây drng, VSMT, phát trin kinh 

ta...., k hoch thôi gian ti và nhüng kin nghj, d xut thirc hiën t& näm du 1ch 
2021 

2.8. UBND phu'?rng Nghi Thüy 
Báo cáo kêt qua và các giãi pháp c th dê quán l niêm yt giá, hthng chênh 

1ch djch v1j du ljch trên dja bàn phrnmg. 
2.9. Trung tam PTQD 
- Báo cáo di,r kin k hoch du giá dat trong tháng 5. 
- Kt qua triên khai di.r an Quôc l yen biên, nhUng khó khän và k hoch thri 

gian tri. 
3. Ban QLDT 
Báo cáo cOng tác quán l hi tng k' thut, quán l ti Quâng truè'ng BInh 

Minh, kin nghj, d xuât thai gian tó. 
4. JJi QLTTDT 
Báo cáo kêt qua xir 1 hành lang ATGT và kê hoch thirc hin thi gian tii. 
5. Các phông, ban, ngành lien quan: Chuân b các ni dung dánh giá và 

djnh huâng hot dng trên các 1Inh virc cüa co s theo chrc nàng, nhim viii duçic 
phân cong. 

Liru : Tài 1iu phic vi các cuc h9p Van phông HDND — UBND th xâ 
së g1ri vào hp thu cong vi. 

Yêu câu Trueing các phông, ban, dan vj lien quan nghiêm tüc to chirc thirc 
hin và truy cp khai thác tài lieu dê tham dir h9p .1. 

No'inhân: 
- Nhu' trén; 
- Chi tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Liru VT. 

Doãn Tiên Dung 
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