
UY BAN NHAN DAN 
THI XA C1A LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tçr do - Hinh philc 

Cz'a Lô, ngày tháng 8 na/n 2021 S: /UBND -VP 

V/v báo cáo cong vic ckrgc giao ti cac TBKL 
và chun bj báo cáo giao ban tháng 9/2021 

KInh gi.ri: 
- Các phông, ban, dn vj thj xã; 
- UBND các phtthng, 

Dê chuân bj tot các ni dung phçic v1i hçp giao ban UBND thj xã tháng 
9/2021. UBND thj xã giao Tru'ông các phông, ban, don vj lien quan, Chñ tich 
UBND các phu'ng báo cáo kêt qua các cong vic du'p'c giao Va chun bi imt s 
ni dung dê báo cáo ti phiên hpp, ci th: 

1. Báo cáo kêt qua các cong vic du'Q'c giao ti các Thông báo kêt 1un cña 
Chü tich, các PCT UBND thi xâ gü'i ye Van phông HDND-UBND tru'óc ngày  
01/9/202 1  dê tong hçp phiic vi.i hçp giao ban. (Luu j các ni dung có phi liic 
dInh kern). 

2. Giao các phông lien quan, UBND các phu'ô'ng chuân bj báo cáo bang van 
bàn g1ri ye Van phông HDND-UBND thj xâ truó'c ngày 01/9/2021 qua dja clii 
Email: vanphonubnddua1ogmail.com. 

2.1. Phông V tê 
- Dánh giá cong tác phông, chông djch COVID-1 9 trén dia bàn thj xa, 

nhü'ng giài pháp cap bach phông, chông djch trong thii gian tó'i. 
- Các bin pháp üng phó djch trong rnàa rnu'a bão. 
2.2. Pliông Kinh tê 
- Báo cáo dánh giá Va kê hotch darn báo luang thuc, thirc phârn trong qua 

trInh tic hin giãn cách xä hi theo Chi thj 16 trén dja bàn thj xã, nhât là cung 
ü'ng thij'c phârn thiêt yet trong rnüa rnua bão gãn vó'i rng phó djch. 

- Dlnh huóng rnt so giái pháp phát triên kinh tê sau thè'i gian on djnh và 
kiêrn soát dich. 

2.3. Pliông LIJTB và XH 
IKt qua thixc hin Nghj quyêt 68/NQ-CP ChInh phü ngày 01/7/2021 ye rnt 

so chInh sách ho trg nguO lao dng và ngtrO sü' diing lao dng gap khó khãn do 
di dch COVID- 19; dê xuât hu'âng xü 1 thiii gian tii. 

2.4. Phông QLDT 
Dánh giá tInh hInh thirc hi@i ni dung cOng van sO 1326/UBND-DT ngày 

20/8/2021 Va cOng van sO 134 1/UBND-DT ngày 22/8/2021 cüa UBND thi xã; 
các kiên nghj, dé xuât thii'c hin thai gian tó'i. 

2.5. Phông TN vi MT 
- Báo cáo cOng tác kiêrn tra, xü' 1 rác thai tal các diem, Rhu cach ly; giai 

php thuc hin thai gian tó'i. 
- Phuong an thu gorn rác thai trên dja bàn khi thj xã thrc hin các cap d9 

üng phó djch COVID — 19. 



No'! nhân: 
- Nhu trén; 
- Chü tich, các PCT thi xã; 
- Luu VT.
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2.6. Cong an thi xä 
- TInh hInh kiêrn soát, an toân giao thông ti các diem chôt. 
- TInh hInh ANCT, TTATXH trong thô gian thirc hin giãn cách theo Chi 

thj 16 cüa ChInh phü trên dja bàn, rnt so giâi pháp thai gian ti. 
2.7. Phông GD - DT 
Mt so diem can lu'u ' triên khai nhirn vu nãm hpc 2021 — 2022, các kiên 

nghj dôi vói UBND các phung. 
2.8. UBND các phu'?rng 
- Cong tác phông, chông djch COVID-19 trên dja bàn phung. Kinh 

nghirn và dê xuât các giái pháp de kiêrn soát djch trong thô'i gian tâi. 
- Dánh giá tu' tu'O'ng, chap hành cña nhân dan; cOng tác kiêrn tra, xü' pht; 

tInh hInh darn báo 4 ti chô tii dja phuang trong cong tác phông, chông djch. 
3. Các phông, ban, ngành lien quan: Chuân bj các ni dung dánh giá và 

djnh hiió'ng ho?t dng trên các linh vu'c cho co SO theo chirc nãng, nhirn vu 
du'qc phân cong. 

Luu : Tài Iiu phiic vv h9p giao ban Van phông HDND — UBND thj xã 
giri vào hp thu' cOng viii. 

Yêu câu Tru'ó'ng cac phông, ban, do'n vi lien quan nghiCm tue to chu'c thirc 
hin và truy cp khai thác tài 1iu dê tham di' h9p .1. 
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