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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã 

tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 10 năm 2021 

 

Ngày 15/10/2021, UBND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ 

trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự họp có các 
đồng chí PCT.HĐND, PCT.UBND, các thành viên Ủy viên UBND thị xã, đại 

diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan. 
I. TẠI PHIÊN HỌP, UBND THỊ XÃ ĐÃ NGHE VÀ CHO Ý KIẾN 

CÁC NỘI DUNG 
1- Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2021 - Kế hoạch năm 2022; 

báo cáo công tác Trật tự đô thị năm 2021 - Nhiệm vụ năm 2022 (Phòng QLĐT 
chuẩn bị). 

2- Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án thu gom xử lý rác thải, nước 
thải trên địa bàn; báo cáo công tác quản lý môi trường trên địa bàn thị xã năm 

2021 - Nhiệm vụ năm 2022 (Phòng TN và MT chuẩn bị). 
3- Báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện Đề án ứng dụng KHCN trong khai 

thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch gắn với tạo sản phẩm phục 
vụ du lịch giai đoạn 2020 - 2025 (Phòng Kinh tế chuẩn bị).  

4- Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án CCHC nhà nước thị xã Cửa Lò 

giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn năm 2030 (Phòng Nội vụ chuẩn bị). 
5- Báo cáo kết quả xây dựng CSVM toàn diện cụm ATLC-SSCĐ năm 

2021- Kế hoạch năm 2022 (Ban CHQS thị xã chuẩn bị). 
6- Báo cáo tổng kết công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2021 - Kế hoạch năm 

2022 (Trung tâm CH và PCTT chuẩn bị). 
II. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ CÁC NỘI DUNG  

1- Báo cáo kết quả thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2021 - Kế hoạch năm 
2022; báo cáo công tác Trật tự đô thị năm 2021 - Nhiệm vụ năm 2022  

UBND thị xã cơ bản thống nhất các nội dung báo cáo; Giao phòng QLĐT 
tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường 

vụ. Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 
*Về công tác chỉnh trang 

- Tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác chỉnh trang năm 2021; rà 

soát lại kết quả công  tác XHH chỉnh trang từng phường, từng tuyến đường, các cơ 
sở còn lại chưa XHH để có văn bản đôn đốc (kết quả báo cáo lãnh đạo UBND thị 

xã trước ngày 30/10/2021). 
- Rà soát lại các hạng mục, hạ tầng kỹ thuật cần sửa chữa, duy tu, các tuyến 

mương cần khơi thông, các biển báo, hệ thống điện, tấm đan....để đưa vào kế hoạch 
chỉnh trang năm 2022; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện, báo cáo lãnh đạo 

UBND thị xã trước ngày 25/10/2021. 
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- Dịch vụ kinh doanh vỉa hè rà soát cụ thể, quy hoạch gọn, hợp lý, thực hiện 

đúng mẫu, khoảng cách, quy định của thị xã theo hướng giảm dần. 
- Hoàn thiện các nội dung quy hoạch phía Đông đường Bình Minh báo cáo 

Tỉnh và đề xuất phê duyệt phân khu chức năng 02 phường còn lại. 
- Ban QLĐT tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, khơi thông hệ thống mương thoát 

nước nội thị đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
* Về Trật tự đô thị 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dịch vụ xe điện, mô tô nước, 
thuyền, thuyền thúng chở khách, vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, hành lang an 
toàn giao thông...;  

- Rà soát lại nội dung phân công xử lý vi phạm của Đội QLTTĐT và 
UBND các phường để tham mưu phân công lại nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn. 

 2- Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án thu gom xử lý rác thải, 
nước thải trên địa bàn; báo cáo công tác quản lý môi trường trên địa bàn 

thị xã năm 2021 - Nhiệm vụ năm 2022  
UBND thị xã cơ bản thống nhất các nội dung báo cáo; Giao phòng TN và 

MT tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo triển khai 
thực hiện. Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

-Báo cáo cần bám sát các chỉ tiêu Đề án để tập trung chỉ đạo thực hiện. 
- Quy hoạch địa điểm, bố trí thời gian và phương án thu gom hợp lý, thuận 

lợi và đảm bảo vệ sinh, an toàn giao thông.  
- Nghiên cứu phương án thu gom, vận chuyển rác thải của các khách sạn, 

nhà hàng đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Tăng tần suất những tháng thấp điểm, trong mùa mưa bão; tham mưu thu 
gom gắn với phương án xử lý lượng rác thải trên bãi biển phù hợp VSMT. 

- Làm việc Sở TN và MT kiểm tra và chỉ đạo các nhà hàng, cơ sở lưu trú sử 
dụng nước máy kinh doanh, không sử dụng khoan ngầm.  

- Chỉ đạo UBND các phường xử lý nước thải trong khu dân cư qua hệ 
thống mương kín, xây dựng hố ga, bể lắng, đặc biệt ở phường Nghi Tân và Nghi 

Thủy gắn với kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 
- Rà soát lại các tuyến đường cần bổ sung vệ sinh thu gom rác và tần suất 

thu gom, vận chuyển rác thải bãi biển mùa Đông để bổ sung kế hoạch năm 2022. 
- Căn cứ vào tình hình thực tế từng thời điểm, khảo sát, đánh giá cụ thể 

khối lượng để tham mưu tần suất, phương pháp thu gom và xử lý phù hợp, đảm 
bảo triệt để, không để rác tồn đọng, nhất là trên các trục đường, khu lâm viên khi 

du lịch cao điểm, trên bãi biển những tháng thấp điểm và bão lụt. 
- Rà soát xóa một số điểm đổ rác ở các phường không đảm bảo VSMT; 

thực hiện đúng công năng, mục đích của 6 gara tạm phía Đông Bình Minh và 

gắn trách nhiệm quản lý của phường Nghi Hương, Nghi Thu và Thu Thủy. 
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện VSMT tại các phường, đặc biệt là công 

tác thu phí môi trường đảm bảo công bằng, đúng quy định, chỉ đạo quan tâm hỗ 
trợ cho các vệ sinh viên. 

3- Báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện Đề án ứng dụng KHCN trong 
khai thác, chế biến hải sản và sản xuất nông nghiệp sạch gắn với tạo sản 

phẩm phục vụ du lịch giai đoạn 2020 - 2025  
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UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo; Giao phòng Kinh tế tiếp 

thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo triển khai thực hiện. 
Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

- Báo cáo bám sát các chỉ tiêu Đề án để đánh giá cụ thể, bổ sung phần đánh 
giá sản lượng, doanh thu, thu nhập, giải quyết việc làm, nạp thuế tại các lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kho đông; định hình rõ và hiệu quả mô hình 
doanh nghiệp, mô hình tư nhân để có chính sách hỗ trợ. Vấn đề thị trường, kết 

nối tiêu thụ sản phẩm, truyền thông chưa nhiều, chưa có các gian hàng giới thiệu 
sản phẩm; chưa hình thành mạnh các chuỗi cung ứng sản phẩm và liên kết theo 
hình thức tổ, HTX. 

- Trong thời gian tới cần quan tâm phát triển mạnh các mô hình tạo được thị 
phần, thị trường (chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn hiện nay), sản phẩm thế 

mạnh như: tôm nõn, cá thu hút chân không, hàng hải sản tươi, khô...tránh tình 
trạng phát triển tự phát, manh mún, đơn lẻ. 

- Tiếp tục định hướng đóng tàu công suất lớn, cải hoán tàu để vươn khơi 
chiếm lĩnh ngư trường gắn với bảo vệ vùng biển, hải đảo. 

- Khảo sát, làm việc với các phường để phát triển các sản phẩm, mô hình 
nông nghiệp, chăn nuôi; xây dựng các sản phẩm OCOP theo kế hoạch. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với các ngành nghề 
đảm bảo hiệu quả. 

4- Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án CCHC nhà nước thị xã 
Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn năm 2030  

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo; Giao phòng Nội vụ tiếp 

thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo triển khai thực hiện. 
Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

-Bám sát các nội dung Công văn 384/BNV-CCHC và Công văn 383/BNV-
CCHC ngày 28/01/2021 của Bộ Nội vụ để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các 

phường tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Hàng tháng tại 
họp giao ban, rà soát các tiêu chí đánh giá báo cáo lãnh đạo UBND thị xã. 

-Tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả CCHC, đẩy mạnh 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ công ích; hàng tháng rà 

soát, kiểm tra, đánh giá, phấn đấu cuối năm đạt tốp 5 toàn tỉnh.  
- Bám sát Đề án vị trí việc làm để bổ sung cán bộ tại bộ phận một cửa từ thị 

xã đến cơ sở đáp ứng yêu cầu; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa một số đơn vị.  
- Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và giám sát việc áp dụng các quy 

trình ISO 9001 - 2015, hàng tháng báo cáo kết quả để có hướng chỉ đạo, xử lý. 
- Văn phòng HĐND-UBND theo dõi chặt chẽ hệ thống văn bản đi, đến từ 

thị xã đến cơ sở, chỉ đạo và triển khai gửi dữ liệu trên hệ thống thông tin dữ liệu 

toàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính, phối hợp phòng 
VH và TT, các đơn vị liên quan cập nhật, công khai các thủ tục trên các phương 

tiện đại chúng để các tổ chức, cá nhân thực hiện. 
5- Kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm ATLC-SSCĐ 

năm 2021 – nhiệm vụ năm 2022 
UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao Ban CHQS thị xã 

tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo trình Ban chỉ đạo. 
Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=384%2fBNV-CCHC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=383%2fBNV-CCHC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=383%2fBNV-CCHC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Báo cáo đánh giá nổi bật được vai trò, trách nhiệm, hiệu quả trong ATLC-

SSCĐ từ thị xã đến phường, nhất là trong công tác phòng, chống dich COVID-
19 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; số liệu KT – XH 

chốt khung thời gian để phù hợp chung với số liệu thị xã. Cần lưu ý đánh giá rõ 
có biểu hiện thực hiện an toàn làm chủ, chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, dự 

bị động viên một số đơn vị chưa cao. 
Thời gian tới tiếp tục tập trung phối hợp triển khai phòng, chống dịch 

COVID-19, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chỉ đạo tuyển quân, giao quân, xâm nhập 
nguồn đảm bảo chất lượng và đủ số lượng, xây dựng lực lượng dự bị động viên 
tinh nhuệ, sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ; phối hợp các lực lượng nêu cao tinh 

thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy, 
đảm bảo an ninh vùng đặc thù. 

6- Công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2021 
UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao Trung tâm 

CHPCTT thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo. 
Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

-Nội dung báo cáo cần đánh giá sát tình hình thực tiễn, đặc biệt là nghiêm túc 
rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu tố chủ quan trong công tác cứu hộ năm 2021. 

- Kế hoạch công tác cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2022 cần xác 
định rõ khu vực nguy hiểm để cảnh báo, phân công cán bộ túc trực thời gian dài 

hơn và sẵn sàng ứng cứu; nâng cao trách nhiệm các hợp đồng lao động, ưu tiên 
cán bộ hợp đồng có chuyên môn, nghiệp vụ nghề biển, cứu hộ cứu nạn; kiểm 
tra, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hiện có; xây dựng kịch bản cụ thể trong 

mọi tình huống để xử lý nhuần nhuyễn, rõ người, rõ việc, lực lượng....  
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ đơn vị, từng bước xây dựng kế 

hoạch, lộ trình để liên kết triển khai bảo hiểm an toàn tắm biển cho du khách.  
- Phối hợp phòng Y tế rà soát cụ thể tham mưu bố trí thêm các điểm trực 

cấp cứu biển để kịp thời xử lý trong mọi tình huống. 
- Bám sát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2022 - 2025 để có lộ trình đầu tư 

CSVC; đề xuất mua mới xe ô tô công vụ đáp ứng nhiệm vụ. 
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng tại phiên 

họp Ủy viên ủy ban thị xã tháng 10/2021. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 
thông báo để TT Thị ủy, TT.HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã biết để theo 

dõi, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c);      
- BTV Thị ủy; TT.HĐND thị xã (b/c); 
- Các PCT. UBND thị xã; 
- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; 
- Các phòng, ban, đơn vị thị xã; 
- UBND các phường; 
- Lưu: VT.                                                                                                              

           TL. CHỦ TỊCH 
      CHÁNH VĂN PHÒNG 
   

 
 

 
          Nguyễn Văn Hùng 
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