
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CIYA LO 

CONG HOA XA 1-101 CHU NGHA V1T NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Cira Ló, ngày tháng 12 nãin 2021 St,: /UBND -Vp 
V vic báo cáo két qua thirc hin các 
ni dung duc giao ti các TBKL và 
chuân bj ni dung báo cáo tai  phiên 

hçp giao ban tháng 01/2022 

KInh gi: 
- Các phông, ban, doii vj thj xä; 
- UBND các phithng, 

Dê chuân bi tot các ni dung phiic vii phiên h9p giao ban UBND thj xä 
tháng 0 1/2022. UBND thj xã giao Trung các phông, ban, don vi lien quan, Chü 
tjch UBND các phuing báo cáo két qua vic thirc hin các cong vic duc giao 
và chuân bi tOt mt so ni dung dê báo cáo ti phiên h9p, cii the: 

1. Báo cáo kêt qua thirc hin các ni dung, cong vic dugc giao trong 
Thông báo kêt 1un cüa Chü tjch, các PCT.UBND thj xã ti các buôi lam vic 
vci phông, don vi lien quan, tai  các phiên hçp giao ban UBND thj xä Va gri ye 
IJBND thj xã (qua Van phông HDND-UBND) trtró'c 15h ngày 03/01/2022 dê 
tOng hcp phitc vii kS'  h9p. 

2. Giao các phOng lien quan, UBND các phithng chuân bj báo cáo hang 
van bàn phçic vii hçp giao ban g1ri ye Van phông HDND-UBND th xa tru'ó'c 
15h ngày 03/01/2022 qua dja chi Email: vanphongu bndcuaIogmaiI.com  

2.1. Phông TC-KH: Kê hoach darn bâo nguôn tài chInh phiic vii rni hot 
dng cüa thj xã trong dip  Têt; d.c bit là dam bâo các chê d chInh sách. 

2.2. Cong an thj xã: Báo cáo ke hoch ci the ra quân phèng chông pháo no, 
an ninh chInh tn, trt tir an toàn xã hi truOc, trong vâ sau Tét. 

2.3. Phông VH vãTT: Dir kiên mOt so hoat dng van hóa, the thao, du ljch; 
kêt qua xã hihóa và triên khai cOng tác trang trI ti thj xä Va các phumg truc, 
trong vã sau TCt. 

2.4.Pliông QLDT 
- Két qua cii the cong tác chinh trang do thj den thôi diem hin tui. 
- Dçr kiên quy hoich các diem ban hoa, djch vi trong dip Têt den, Xuân ye. 
- Mt sO djnh huóng dê các phthng, co quan chInh trang. 
2.5. Phông Kinh tê 
- 1)ir kiên ke hoch trOng cay xanh trong djp Têt Nhâm Dan ti thi xa vã 

các phu'?mg. 
- TInh hinh lu'ong thirc, thixc phâm, hang hóa trCn dja bàn trong d 

Nguyen dan. 
2.6. Phông LDTBXH 
- Vic dam bào giài quyêt các chê d chInh sách cho các dOi tu'clng trong 

dip 'fét. 
- Kê hoch tng qua gia dInh chInh sách, ngu'èi nghèo trong dip  Têt. 
2.7. Phông TN và MT 
- Báo cáo k hoch triên khai tong d9n VSMT trong djp Têt. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

- Kê hotch cp giy CNQSDD lan du nãm 2022 cho các phu'ng. 
2.8. UBND các phirb'ng: Báo cáo tInh hInh hoit dng, darn báo các 

nguôn li.rc truc, trong vâ sau Têt; cong tác chinh trang dO thi, các diem den du 
lich 2022. 

3. Các phông, ban, ngành lien quan: Chuân bj các ni dung dánh giá vá 
djnh hung hott dng trén các linh virc cho co' si theo chiirc nãng, nhirn vii 
du'gc phân cOng. 

Liru : Tài lieu phic vii các cuc h9p Van phông HDND — UBND thj xã 
g1ri váo hp thu' cOng vii. 

Yêu câu Trtthng các phông, ban, do'n vj lien quan nghieinfüc tO chü'c thrc 
hin vâ truy cp khai thác tài 1iu dê tham dci h9p .1. 

No'i n/ian: 
- Nhu' trén; 
- Chi tich,  các PCT UBND tlii x; 
- Luu VT. 

Doan Tiên I)ling 
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