
UY BAN NHAN I)AN CQNG bA XA 1101 CIIU NGHA VIET INAM 
i'll! XA CUA  LO Dic lap - Tu do - Hnli phüc 

So: /TB - UBND Cta Lô, ngây tháng 01 nim 2022 

THÔNG BA() 
Kêt lun cüa dông clii Doän rfiên  Dung - Chü tch LJBNI) thi xä 

tii phiên hQp UV UBNI) thi xã tháng 01 närn 2022 

Ngày 11/01/2022, UBND thj xä to chirc phiên hçp thuô'ng k5' thrói sir chü 
irl cia dông chI I)oãn Tiên Dung - Chü tjch UBND thj xã. Tharn dir hpp Co CC 
thuth viên Uy viên UBND thj xa và di din lânh do rnt sO don vi lien quan. 

I. TA! PHIEN HQP, UBND TI-I! XA I)A NGHE VA CIIO ' K11N 
CAC NQ1 I)UNG 

- Bàn môt s nhiêm vu truc, trong và sau Têt Nhãm L)ân (Van phông 
LIDND - UBND thi xä chuán bi). 

2- Ké hoach trông cay Tét Nhâm Dan nãm 2022 (J'hông K/nh té chuán bf). 
3- KC hoach chuân bj Tét Nhârn Dan cho các dôi tuyng chInh sách xà hçi 

(Phdng Lao dng TBXH chuán bD. 
4- KC hoch tOng dpn v sinh môi trithng phc vçi Têt Nhâm I)ân (Phông 

TN va MTchuán b/f 
5- KC hoch và nhirn vi trpng tarn darn báo VSATTP TCt Nhâm Dan và 

nàrn du ljch 2022 (Phôngy tê chudn b/). 
6- Nghe và cho ' kiên ye kê hoch dào tao, bôi du'O'ng can b; cong the cái 

cách hành chInh ntm 2022 (P hông Ni vi chuán b/,. 
7- 'l'iCn d Cong tác triCn khai cong tác chinh trang dO thi, xCr l' 'i phrn hành 

lang an toàn giao thông phçic viii du Ijch näm 2022 (Phông QLDJ' chuán bf,). 
8- Triên khai kC hoch dãu giá dat närn 2022 (Thing tarn PTQD chuán b/). 
II. KlT LUiN CUA CIII) T!CH  UBNI) TH XA CAC NO! DuN(; 
1-Bàn môt so nhim vti tru'óc, trong và sau 'Fét Nhãiii Dan 
UBND thj xã co bàn thông nhât ni dung báo cáo. Giao Van phOng lIDNI) 

- UI3ND thj xã tiCp thu 2 kiên cüa các dông chI dir h9p dê hoàn chinh ban hành 
iriCn khai thjrc hin. Luu rnt so ni dung can tp trung: 

-'l'Ich hcip cac hottdng ló'n, djnh huó'ng dC chi do, triên khai thirc hiCn 
trCn các linh vrc Kinhtê, Van hóa, xä hi, QPAN, dc bit djnh hu'ó'ng các cap, 
các ngành ti'x thj xa den co so' trong cOng tác phông chông djch bnh gãn vó'i 
phái. triCn kinh té trong tmnh hInh rnó'i. 

- Tang cithng don dOc vic triên khai thçrc hin ti các phOng, co quan, don 
vi, tOng hp'p báo cáo t?i  cuc h9p giao ban hang tháng dê lành do IJBNI) thj xä 
chi dao, xuly. 

2- Ké lioic1i trông cay Tét Nhãni Dan näni 2022 
UBNI) thj xà co bàn thông nhât ni dung Kë hoch. Giao phOng Kinh C 

tiCp thu ' kiCn cüa các dOng chI dir h9p dC hoàn chinh ban hành triên khai thirc 
hin. Lu'u rnt sO ni dung can tp trung: 
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-Phông Kinh té tharn rnu'u van bàn chi do UBNd các phuông, các Truà'ng 
hoc, dGn vj, doanh nghip, khách san. ..trên da bàn thrc hin Têt trông cay. 

-Phôi hçip phông QDT, bat dâu tiir nãrn 2022, trén co sx quy hoach cay xanh 
trén dja bàn thj xã dii dugc phé duyt can rà soát ci the tü'ng tuyên duà'ng, khu 
virc dê chi dto xii hi hóa trông cay dông quy ho?ch, chat lu'çng; chi (tao các 
don v dam nh.n chãm soc thàm có, cay xanh khân truo'ng rà soát thay the cay 
gay, do, chCt; các co' quan, do'n vj, tru'è'ng hpc to chiirc trông cay trong khuôn 
viCn cüa dan vi. 

-T?i các phu'è'ng triên khai trông cay dting quy hoch chi tiCt, hInh thành 
tfrng tuyên du'O'ng dê trông cay dam bâo dp, phii hp'p; trông cay gin vó'i chirn 
sóc, cit tia, hâo v; không chy theo so 1ung, dc bit là vn dng toàn din, h 
gia dInh trông cay xanh. 

3- Kê hoch chuãn bTêt Nhfim Dan cácdôi tu'Q'ng chInh sách xii h)i 
UBND thj xii ca bàn thông nhât ni dung Kê hoch. Giao phOng LDTI3 và 

XII tiCp thu ' kiCn cüa các dông chI dir h9p dê hoàn chinh ban hinh triCn khai 
thirc hin. Luu rnt so ni dung can tp trung: 

-Barn ,sát KC ho?ch, nguOn 1irc h trçY cüa Trung u'ang, UBND tinh, ri soát 
ciii the các dôi tu'çYng dê kjp thô'i ho trçl diing ngu'i, dung chêd. 

-Tham mu'u huy dng các nguOn !11c, vn th5ng các to chii'c, cá nhin hào 
tim chung tay üng h dam bào các dOi tu'p'ng chInh sách có let sum viy, thinh 
1p cic doin di tang qua den nhiêu dOi tu'p'ng dê dng viên, thirn hói ('dc b&t 
quan tarn aie truô'ng/lQp các tin/i ye quC an Têt n/lung gp k/,ó khàn); phân 
nhórn dOi tu'çrng cii the dé lam vic vi UBND các phuô'ng, các tO chrc, ci nhin 
dC bO trI trao qua thiêt thii'c. 

- Rii soit nhu ciu dâu tu', sü'a chü'a nhà & cüa ngu'&i có cOng vó'i cách 
mng dC có 1 trinh, phu'o'ng in kêu gc1 diu tu. 

4- Kê hoich tong dyn v sinh môi tnrô'ng phic viii TCt Nhãm Din 
UBND thj Xii CO bàn thông nhât n5i dung KC hoach. Giao phOng IN vii MI' 

tiCp thu kiCn cüa cic dOng chI dir h9p de hoàn chinh ban hinh triCn khai thyc 
hin. Luu mt sO ni dung can tp tl'ung: 

-Phông TN vii MI: 
+ Chi do thi'c hin vii phát dng tong ra quân tOng dçn v sinh rnOi tnthng 

toin thj xii gn dip Têt Nguyen Dan (vao 2 1/12 AL) d darn bâo VSMT. 
+ Tip tc chi dto tOng dpn v sinh mOi tru'O'ng thu'&ng xuyên, ngoii vic 

phát diig tIc hin ra quin ngày chñ nht xanh, xây dii'ng kC hoch cii thC dC 
vn dng toàn din, doanh nghip, Co So' lu'u trO, nhà hang tharn gia v sinh iiiOi 
tru'O'ng vó'i phuang chârn xii hi hóa; thu gorn nc thu Rip thôi mOa mu'a hiio, 
thp dirn theo k hoach dii du'p'c phê duyt. 

± Len phuang in cij the vii giao tnich nhirn cho cic tO chüc, ci nhin lien 
quan dé gui quy& VSMT ti cic dirn ban hoa, cay cinh trong dêrn giao thiira 
dim báo mOi tru'O'ng xanh, sach, dep. 

- Cong ty cô phn dO thj vii djch vii mOi tru'O'ng: BO trI phu'o'ng tiên, cOng 
nhin thu'O'ng xuyên tOng d9n v sinh rnOi tru'&ng trong nhü'ng ngày nghi tét 
NguyCn Dan. 
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5- Báo cáo kê hoach dam báo VSATTP närn 2022 
UBND thj xã co' bàn thng nh.t nOi dung kê hoach. (iiao phông Y té thj xä 

tip thu kin cüa các dng chI dir h9p hoàn chinh k hoch. LLru rnt so ni 
dung cn tp trung thirc hin: 

-IKe hoch xây dirng có 1 trInh cii the, phân rO nhm'ng nhóm rnt hng, san 
j:)ham can tip tiLing kiêm tra. 

-1'hành lap doàn kiêrn tra thj xa, giao các phu'O'ng thành 1p cac doân, tang 
cu'Ong ki&m tra, xir 1 nghiêm các tO chiirc, cá nhân vi phirn. 

6- Nghe vã cho kiên ye ké hoch dào to, boi du'ô'ng can bi; cong tác 
cal each hãnh chInh nãm 2022. 

UBND thj xä co' bàn thông nhât vi ni dung báo cáo, giao phOng Ni viii 
thj xâ tiCp thu kiên cua các dOng chí dx h9p de hoàn chinh báo cao dC thi'c 
hin. Lu'u rnt sO ni dung can tp trung thii'c hin: 

- PhOng N)i vii râ soát c the các linh vrc, nhórn ngành nghC thiCu chuyCn 
mon dC lCn kC hotch dáo t.o; Quan tarn dào tao  chuyen mOn nghip vv, l 1un 
chInh trj cho can b các phông, do'n vj, dc bit là can b phung dC darn du'o'ng 
cOng vic. Kin toàn, bô nhirn can b quán 1' tti các phOng, ban, do'n vj. 

- Barn sat muc tiêu, chi tiêu, nhiêrn vu dC an CCHC de xây dung 1 trmnh, ke 
hoch thrc hin tirng näm phu hp, rniic tiêu phân dâu dung top 1 5. Tri6n 
khai hiêu qua, dông b djch vii cong ích, djch vu cOng mO'c do 3, rnO'c d 4. 

- PhOng Kinh tC chi dao  vic áp dçmg ISO: 9001- 2015 tai cac co quan, don 
vi; thLi'O'ng xuyCn kiCrn tra, dánh giá kCt qua thçm'c hiên. 

- PhOng VH vâ TI tham rnu'u chuân bi các bu'ó'c dC thii'c hin dO thj thOng 
minh (day là nhirn vi dt phá nãrn 2022). 

- PhOng TC — KH tham rnu'u kinh phi de triCn khai trang bj phOng hgp ti'çi'c 
tuyCn các phuO'ng. 

7- Tiên d Cong tác triên khai cong tác chinh trang do thi, xü' l vi 
phmiri hành lang an toin giao thông phiic V (hi llch  näm 2022 

JBN1) thi xã c bàn thông nhât ni dung báo cáo. Giao phOng QLDT thj xã 
tip thu kin cüa các dông chI dr h9p hoân chinh báo cáo. Luu rnt sO ni 
dung cntp trung thçrc 1iin: 

- TiCp tic rà soát các ni dung cOng vic can ho sung trong cOng tác chinh 
trang nàrn 2022, phân khai rO ni dung nào dâu tu' phiic vii let Nguyen Dan, ni 
dung nâo phiic vu nãrn du ljch dê dê xuât uu tiên nguOn hrc. 

- Chi dao  ra quân quyêt 1it giái tOa hành lang an toân giao thông (ball? stht 
&in sat Ké hoQch so 187/KH-UBND ngày 14/12/202] ye chinh trcing do 11'i/ vO 
clOin bOo trot tt' dO thi phtc vt nOm 2022 de thii'c hin,). 

- Tang cu'o'ng cOng tác xü' l' trt tçr dO thi, kC ca các djch vi xe diên, mO tO 
nuc, thLlyen, thuyCn thông chu khách, tharn mu'u thành lap các doàn kiCm tra. 

- Cong khai k' hçp dOng kiot phIa Dông du'O'ng l3Inh Minh gãn vó'i cam kCt 
thrc hin chinh trang. 

8- Triên khai kê hoch dâu giá dat näm 2022 
UBNI) thj xä co bàn thông nhât vái ni dung báo cáo, giao Trung tam 

P1'QD thj xã tiCp thu kiCn cüa các dOng chI dii' hpp de hoàn chinh háo cáo de 
thuc hin. Lu'u mt sO ni dung can tp trung thurc hin: 
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-Bárnsát vâo Nghj quyêt HDND thj xã giao dé xây drng kê hoch sat vi 
thi'c tê; kiêm tra, rã soát các khu dat dã có h. tang dê Ip kê hoach dâu giá. 

- Xây dirng ké hoach I3TGPMB các dçr an, các khu dãu giá, các cong trmnh 
dau IL! tal cac phuong nhäm huy dông he thông chinh ti i tuyn U uyCn \ an dong, 
dôi thoi dC nhãn dan chap hành tot các quy djnh ye BTGPMB, tái djnh cu. 

- Giao trách nhirn cii the cho lãnh dao  các phu'èng có quy hoich khu dâu 
giá vn dng gall vói dâu tLr h tang cho dja phixo'ng 

- U'u tiCn nguôn hrc de thirc hin bôi thuàng GPMB các khu quy hoach có 
kha näng sinh Igi cao dê dâu giá. 

- Trung tarn PTQD hçip dông vri dan \!j  thârn djnh giá de trInh UBND thj 
xã phê duyt giá dat dC dâu giá närn 2022 darn bâo diing kê ho?ch: chü d9ng 
tham muu bô trI kinh phi dê tin hành dn h các khu quy hoich. 

TrCn day Ia kCt Iun cüa Chü tjch UBNI) thj xa Doân Tiên 1)üng tçi phiCn 
hp Uy viCn üy ban thj xA tháng 01/2022. Van phông HDND-UBNI) th xä 
Thông háo dê U Thj üy, TT HDND thj xã, Lãnh do UBND thj xã dê chi do; 
các phông, ban, don vj, UBND các phung triên khai thrc hin./. 

No'i u/ian: 
- VI tJBND tinh (b/c): 
- BiV llij tiy: 
- E1. 1lJ-)ND thi xâ (h/c): 
- Các 1CT. UBNI) thi xã: 
- M°ITQ và các doãn the thi xä: 
- Các phàng, ban, don vj thj xã; 
- IJE3ND các phu'dng: 
- Luii: VT. 

1'L. CILU TCI1 
CIIANIl VAN PIIN(J 

Vô Van iho 
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