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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIXA LO Dôc1p-Tu'do-Hanh phiic 

S: /TB-UBND Ct'ra Ld, ngày tháng 02 nãm 2022 

THÔNG BAO 
Két 1un cña dung chI Doãn Tin Dung - Chil tich  UBND thj xã 

tii phiên h9p giao ban UBND thj xã tháng 02 nãm 2022 

Ngày 10/02/2022, UBNID thj xã t chüc phiên h9p giao ban tháng 02/2022 
duOi si.r chü trI cüa diông chI Doãn Tiên Dung - Chü tjch UBND thj xA. Sau khi 
nghe báo cáo kêt qua thrc hin tháng 01 - nhim vii tr9ng tam tháng 02/2022 
trên các linh vrc và kiên phát biêu, kiên nghj, dé xuât cüa các dai  biêu dir h9p, 
dông chI Doàn TiênDüng - Chü tjch UBNID thj xä kêt 1un: 

I. DANH GL4 KET QUA THANG 01 
Các cap, các ngành tr thj xà den ca sà t.p trung chi do quy& 1it trên các Iinh 

vçrc nen dtt nhiêu kêt qua: Djch bnh COVID- 19 ducc kiêm soát; các hot dng vui 
têt, don xuân dam báo không khi vui tiroi, phân khi, an toàn; nguôn 11rc an sinh xà 
hi, hot dng cüa h thông chính trj, các chê d chInh sách kjp thi; (Thii'c hiçn chz 
truong Têt vi nguz3'i nghèo, den nay toàn thj xã dâ zng h du'çrc: 2,] dóng, 2939 
sudt qua, dam báo hç5 nghèo ho trçr tIr 1 triu; cn nghèo 700 ngàn dOng, khó k/ian 
500 ngàn). ThYI tiêt khá thutn ic nên thüy san duçic müa, nông nghip triên khai 
gieo trông dung tiên d, các mt hang da dng, phong phii và ca bàn dam bào chat 
luçing, süc tiêu thy hang hóa thng cao, luang th?c, thirc phârn trên dja bàn dam báo. 
Chi d?o  thirc hin kê hoch chinh trang có diem nhân và diing chü tnrong, triên khai 
ra quân tong dçn v sinh môi truOng hiu qua cao. To chirc thành cong Lê Têt trông 
cay "Diii dñ nh an Bác Ho" tir thj xã den ca s; Cong tác tuyêntruyên m1rng Dãng 
- mmg Xuân sôi nôi; Cong vic ti Thông báo kêt lun, giái quyêt don thu khiêu ni 
to cáo duçic các phOng, ban, dan v tp trung xir l hiu qua rO net; djch vy cong Ich 
tiêp tyc phát sinh nhiêu ho so; VH — XH on djnh; An ninh chInh trj, trt tir an toàn xã 
hôi trên dia bàn dam báo. 100% co quan, dan vj, trirYng h9c, UBNT) các phu?mg 
trirc Têt day dü, thrc him nghiêm tüc cong vy. 

Ben cnh vn con mt su ton tii, hin chê nhtr: 
- Co 8 ni dung cong vic tti các Thông báo két 1un thj xa giao chua hoàn thanh. 
- Djch bnh din biên phirc tap, tôc d lay nhiêm nhanh nên ânh huó'ng Rm 

dn phát trin kinh t, tiên d mt sO cOng vic không dung kê hoch dê ra; triên 
khai xây dyng kê hoch chinh trang ti các phuing có mt sO hang myc chua 
kip thi, ch.t lucing chua cao; mt sO cOng vic chua tp trung chi dto và thi:rc 
hin quyêt lit. 

- Vi phm pháp 1ut cOn tiêp din, nhât là tlnh trng dot pháo truác, trong 
và sau Tét cOn xay ra, kim tra, xr 1 ti các phung chua nghiêm. Co tu tu&ng 
lo là, chu quan trong phOng, chng dch. 

II. Nhim vIiI trng tam tháng 02 näm 2022 
1.Tp trung mi nguun lyc d trin khai cao d rng phó djch Covid-19 

trong tInh hInh mdi, dc bit là trin khai dung quy trInh, quy djnh trong cong 
tác phOng chng djch, t chirc tiêm vác xin day dü dê m& cua don du ljch. 
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- Plibng Yt Trung tam Yt UBND cácphu'à'ng: tiêp tVc  tham miiu tam soát 
d tách FO trong cong dông. Tang cu?mg kiêm tra vic triên khai thirc hinphông, 
chng djch ti diem cách ly, cc s thu dung. CM dio triên khai thirc hin kê hoch 
tiêm chüng mia xuân hiu qua cao; tham muu các nguôn içrc dam báo cong tác 
phàng, chông djch. 

- Phbng VH và TT: CM do tang ci.thng cong tác tuyên truyên phông, 
chng djch; hn chê các hoat dng nhu: mrng th9, gpmt dâu xuân, lê hi, các 
hot dng không thiêt yêu; t?o  khOng khI vui tuai, phân trong nhân dan thi dua 
lao dng san xuât, kinh doanh. 

- Trung tam tê: 
+ Tang cumg 1irc luqng ho trg các phithng hoân thành dçt tiêm chüng 

trinic ngày 13/02/2022. 
+ Gii thiu dâu môi dê các phu?ng mua trang bj vt tu y te dam bâo cOng 

tác phông, chông djch truóc ngày 15/02/2022. 
- Cong an tlij xii, UBND các pliu'&ng: Tiêp tçrc rà soát tInh hInh di biên 

dng dan cu, chi do và kIch hoat  hiu qua tO COVID cpng dông, di truy vet dê 
chü dng sn sang i'rng phó. 

- UBND các p/iwô'ig: Tiêp tijc triên khai thirc hin nghiêm ti1c kê hoch tiêm 
chüng müa xuan; 1p danh sách ci the cac tru6ng hcip tiêm vacxinmüi 01, 02, 03 và 
các tnthng hçp không tiêm vacxin, khâo sat các h gia dInh dü diêu kin cách ly  FO 
g.'ri ye phông Y tê truóc ngây 15/02/2022. 

2. Triên khai thirc hin Nghj quyêt HDND thj xã lan thir tu, các chi tiêu 
kinh tê - xã hi thj xã giao ngay tü nhng ngày dâu. Xây dirng ci the các ké 
hoach chü dng trên các 1mb vrc dê nhân dan On djnh san xuât kinh doanh. Duy 
trI hot dng cua h thông chInh tr, dam bâo an ninh, an toân và hiu qua; rà soát 
cac cOng vic tr9ng tam, cap bach, cac van dé cu tn quan tam dê bô trI can h giâi 
quyêt, tuyt dOi không de ton d9ng. Dc bit 8 cong viçc duc giao ti cac Thông 
báo kêt luân cüa UBND thi xã hoàn thành truc 28/02/2022. 

3. Ttp trung phát trien kinh te, các mô hInh kinh tê.... TO chü'c kiêm tra vic 
trien khai thirc hin Têt trông cay Nlhâm dan 2022 ti các phuèng. 

- P/thng Kin/i tê: 
± PhOi hgp UBND các phung khão sat, dánh giá dê tham muu kê hoch 

c the, l trInh xay dirng các mô hInh kinh tê phii hçip thirc té tü'ng phixông báo 
cáo lãnh do UBND thj xã truOc ngày 25/2/2022. 

+ Tiêp tiic khao sat chçn xây drng các san phm OCOP; lien kt thj truèng 
dê ho trq thj truè'ng tieu th cho các san pham. 

+ Kiem tra, dOn dOc chäm soc cay xanh tr thj xã den co s& sau khi t chirc 
Lê phát dng (báo cáo ket qua dông chI PCT.UBND thj xã phi trách kinh t) d. 
kjp thii chi dao. 

+ Tham muu k hoch d thj xâ lam vic vói kho dOng, ngu dan chun bj 
nam du ljch 2022 hoán thành truó'c 28/2/2022. 

- UBND cácpliu'ô'ng: Chü dng xây drng k hoch, các ngun içrc, barn 
sat chi tiêu kinh tê - xã hi nam 2022 thirc hin, dng thô'i chi do nhn dan lao 
dng, san xuât kinh doanh, on djnh di sOng. 
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4. Tang cuing cong tác quân 1, quàng bá hot dng du 1ch, van boa, th thao 
trên dja bàn. Tp trung tuyên truyên dé nhân dan nâng cao thirc phông, chông djch, 
phát triên kinh tê, phát huy ni lirc, dâu tu' nãng cao chat 1u'çng phic vii du ljch. 

- Pliông VH vàTT: 
+ Triên kbai Kê hoch to chüc các hot dng nàm du ljch 2022 do UBND 

tinh ban hành dông b. 
+ Xây dirng kjch bàn L hi 2022 và kêu gçi tài trçi; bô trI d lành do 

UBND thj xä lam vic vói các doanh nghip, nba hang, khách sn trin khai 
näm du ljch hoàn thânh truâc ngày 30/3/2022. 

+ Chi do Trung tam VHTT và TT viêt bài tuyên truyên, gii thiu các 
diem den, các di tIch trên dja bàn (báo cáo dông chI PCTJJBND thj xä phii trách 
van xà truc ngày 15/3/2022). 

- UBND phu'ô'ng Nghi Thüy: Xây dig kê hotch ci the de triên khai các ni 
dung de an diem den Nghi Thüy hoàn thành trirâc 28/02/2022. 

- Plthng QLDT. Tham mu'u UBND th xä các ni dung dê xin UBND tinh 
chü truung quân 1 xe din nàm 2022 hoàn thành trtrc 28/2/2022. Dông thO tharn 
rnu'u phuo'ng an thành 1p hip hi xe din hoàn thành truc 28/2/2022. 

5. Tp trung thu ngân sách, thuê dam bào dt và vuqt kê hoch de ra. 
Triên khai giãi ngân dâu tu cOng, tiêp tiic tham muu triên khai và xir !' tot cOng 
tác BTGPMB, chat 1uçing các cOng trInh dâu tu. 

-Ban QLCDADTthjxâ: 
+ Tap trung triên khai day dü thu tic dê khi cOng dir an m rng DuO'ng 

BInh Minh truc 30/4/2022. 
+ Triên khai day dü thu tçic de khi cong các dir an: dung 10, duè'ng vào 

ben 5,6, h tang các khu dâu giá, Trij so lam vic phu'Ong Thu Thüy, Thiêt ché 
van boa phuOng Nghi Tan, duOng Nguyen Hu (don Sào Nam den thrOng be 
tOng phuO'ng Thu ThUy) theo 1 trInh dã duçc phê duyt. 

+ Chi do triên khai hoàn thành các hang mic dãu tu kè chàn sOng truOc 
25/4/2022 dê phic vi.i du 1ch. 

- Trung tam PTQD: 
+ Tp trung dâu giá dê tang nguôn thu, tham rnu'u chuân bj mt bang sach 

phc v1i cong tác dâu giá thOi gian tOi. 
+ Tp trung giâi giài quyêt dü't diem các ni dung cong vic ton dng ti dr 

an throng 2' (don truOc nhà thO Mai Linh) hoàn thành tru'Oc 15/3/2022. 
+ Tp trung hoàn thin phrnmg an den bu thrOng BInh Minh, duOng ben 5,6 

hoàn thành truOc 30/3/2022; dr an duOng 2', thrOng Lê Thi, Bach Cat, duOng sO 4... 
- C7i1 cue thu1Bc Vinh: 
+ Trien khai tuyen truyen sâu rng các sac thue nàrn 2022 de các co quan, 

don vi,, phuOng, các tO chuc, cá nhan biet thrc hin. 
+ Tham muu hçp Ban chi do thu ngân sách d triên khai thçrc hin k hoch 

dam bào dung quy di,nh hoàn thành truOc 28/2/2022. 
- Plzbng TN và MT. Phôi hcip phOng Tu pháp, các phOng, don vi, chuc nàng 

hoàn thành thU tiic cuO'ng che các trirO'ng h9p khOng chap hành chU truong 
BTGPMB tti dçr an quôc 1 yen bien truOc ngày 18/02/2022. 
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- UBNDphw?ing Thu Thüy: Lam vic vth các h ththng s 2 (tnrc nba th 
Mai lJnh) dê có phrnmg an san üi lam tm duô'ng 2 tnrc nhà th (báo cáo UBND 
thj xà tmc 28/2/2022). 

- UBND phu'ô'ng Nghi Hba, Nghi Hal: Tiêp tic tuyên truyên vn dng 
nhân dan chap hành chü truo'ngBTGPMB ti di.r an quôc 1 yen biên. 

6. Tiêp tçic chi do và triên khai cong tác chinh trang dO thj theo kê hoch dã 
ducc phê duyt, dc bit ti khu trung tam thj xã, triên khai và quán 1 tot cong tác 
quy hoch, tang cithng kiêm tra xir 1 vi phm trt tr do th. 

-PhbngQLDT: 
+ Tham mlxu hoàn thin dê báo cáo tinh Quy hoch phIa Dông BInh Minh 

truâc 30/3/2022. 
+ Chi dio quyêt 1it giái tôa hành lang, cong khai các cong trInh, chi dto 

chinh trang phiic vi du ljch hoàn thành truc 30/3/2022. 
+ Tiêp tVc  chi do các phithng rà soát các cong trInh tti khu dan cu kiêu 

mu dê len phumg an tiêp nhn xi mãng. 
+ Triên khai dam báo tiên d diem den du ljch Nghi Thfiy hoàn thành h 

tang k9 thut truó'c 20/4/2022. 
+ Khào sat, tham mu'u quy hoch và bàn giao vj trI kinh doanh via he de các 

phuè'ng thirc hin hoãn thành tnrót 15/3/2022 (riêng djch V11 kinh doanh ti dudng 
Nguyn Hue, khu vrc t1r du'ô'ng Sào Nam den dumg Nguyen Thi'rc Tir giao UBND 
phuông Nghi Thu thông báo cho các h và giãi tOa truó'c 28/2/2022). 

+ Xây dimg các gian hang gii thiu san phâm OCOP, hoàn thin mu 
truc 28/2/2022. 

+ Khào sat, ra sóat dê chi do các dcrn vj dam nhân chäm soc cay xanh 
thay the các cay xanh gay, do, khOng darn bào m quan, cay dã chêt kjp thi 
phyc vii du ljch hoàn thánh truóc 28/02/2022. 

- P/iàng kin/i lê: 
+ Chü trI lam vic vi UBND Nghi Thüy de 1p phuang an kinh doanh 

cho các ho thuôc diem den hoàn thanh truc 13/3/2022. 
+ Tham mu'u danh sách bO trI các san phâm OCOP tai  các gian hang cho 

các dan vi truc 28/2/2022. 
- D3i QLTT do t/ij: Tiêp tVc  phOi hçp UBND các phung xir l các diem 

vi phrn hành lang ATGT, trt tir do thj con li hoàn thành truó'c 28/2/2022. 
- Phbng VH và TT: Tp trung tuyên truyên, vn dng các khách san,  nba 

hang thirc hin tot cong tác XI-IH chinh trang phiic v.i du ljch hoãn thanh truc 
30/3/2022 (trrc tiêp lam viçc là'ng khách sin, nhà hang tie vin d3ng). 

- Ban QLDT: Tiêp tçic rà soát các cOng vic, hing miic chinh trang: Din 
chiêu sang, tarn dan, bien báo và các hang mc khác. . .hoãn thành truc 
30/3/2022 d phiic vii du ljch. 

- Ban QLCDADT: Tp trung triên khai các cOng trInh: cãi tto din trang 
trI, den tin hiu, din chiêu sang 4 tuyên dithng ngang, cay xanh dung 8, 
muong, via he duOng São Nam hoãn thành trithc 15/4/2022. 

- UBND các phwóng: Xây di.rng kê hoach ci the chinh trang phic vii du 
ljch giri ye UBND thj xã (qua phOng QLDT truóc ngày 20/2/2022 de ldCm tra, 
theo dOi và dOn dOc thuc hiên). 
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7. Tp trung tng d9n v sinh môi tnthng theo k hoch dâ dugc phê duyt; 
giám sat và thrc hin vic thu gom ti các phu?ng, dan vj. 

- Phbng TN và MT: tp trung don dôc các phumg, các dan vj, Cong ty cô 
phan do thj và djch vii mOi trumg triên khai thu gom rác thai ti các khu v'rc theo 
kê hoch dà dugc phân cap. Giám sat vic triên khai thu gom rae ti 3 diem ch ti 
các phuing Nghi Huang, Nghi Thu, Thu Thüy và báo cáo thiing xuyên ye lành 
dio TJBND thj xà kjp thai chi dio. 

- UBND các phu'ông Nghi Thu, Nghi Hu'o'ng, Thu Thüy: Tp trung 1p 
phuang an dê kêt nOi các khách san, nba hang triên khai v sinh viên trong thu gorn 
rae ti nguOn. 

8. Tang cuông cong tác câi cách hành chInh, áp ding tIch circ ISO 9901: 2015; 
nâng cao chat luçmg, hiu qua hot dng cüa b phn mt cira. Clii do triên khai sâu 
rng dch vi buu chinh cOng Ich, nhât là các quy trInh dä däng ks', thirc hin nghiêrn 
tic CCHC mirc d 3 và 4, dc bit chi do phát sinh hO sa quy tr'mh Dat dai theo Re 
hoich dã duçic phé duyt. Triên khai các buc xây dçrng do thj thông minh. 

9. Thrc hin cOng tác dy và h9c diing chü tru'ang, Re hoch cüa B, Tiinh. 
Triên khai cong tác kiêm tra VSATTP, phông djch, giá djch vii y te ti các quay 
thuôc tu nhân; triên khai kp thii các phuang an ho trg lao dng bj ánh huâng 
do COVID - 19 theo diing quy djnh. Triên khai các djch v1i y tê phü hc'p dê nhân 
dan tiêp cn trong giai doan mfii. 

- Phông NOi  vçt barn sat e hoch tuyên diing can b näm 2022; tham muu 
ke hotch bO trI, luân chuyên, tiêp nhân, dieu chuyên can b phumg, giáo viên, 
can b quân 1' các trumg dam bào diing quy djnh báo cáo k hotch ye Chü tjch 
UBND thi xà truc 15/3/2022. 

- Giao phông GD-DT tiêp tiic tuyên truyen huing dan các truôTlg thrc hin 
t& cong tác phông, chng dch; râ soát ca sâ vt chat, trang thiêt bj thiêt yeu và 
các diêu kin phü hcip vth thrc tê d tham mi.ru BCD, Trung tam Chi huy, lành 
do UBND thj xã to chirc hInh thirc hçc phü hgp. 

10. Duy trI nghiêm che d trirc san sang chien dâu; tang cuè'ng cong tác 
tuân tra, kiem soát, nãm bat tInh hInh dam báo ANCT, TTATXH tren dja bàn. 

- BCH quân sir th xà phOi hcip các ngành, phithng to chirc tien tan binh len 
duà'ng nhp ngü darn bào so hxçing và chat luçmg. 

- Cong an th xa tang cung kiêm tra, xir vi vi phm TNXH, buOn ban, tang 
trtt, sr drng chat no khong dung quy djnh. 

11. Rà soát các don thu khieu ni tO cáo, tham misu chi do giài quyet thiing 
thâm quyen, thii gian, kp thai xur 1 cho cOng dan. Rà soát các cOng vic sau 
Ret 1un các doàn thanh tra cap tren d chi dto thirc hin. 

PhOng Ni v1i tharn mu'u thành 1p doàn tang cung kiem tra yiêc chap 
hành cOng vii, cOng tác cài each hành chInh ti các ca quan, don vi, các phuô'ng; 
xur 1 nghiêm các trung hçp vi phm. Siet chat k5' 1ut, k' cuong hành chInh. 

12. ye kien nghj, d xuât: 
12.1. H trç ngân sách phông, chông djch và mua trang thiet bj y te tti cac 

phu'?ng: Giao phông Y te, Trung tarn y te chü trI phOi hçp phông Tài chInh — 
KH barn sat các quy djnh nhà nithc, yeu câu thirc tien cüa ca s d tham muu 
UBND thj a the phuang an ho try. DOng thi giao UBND các phung chü 
dng ngân sách triên khai cOng tác phông chOng djch darn bão hiu qua. 
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12.2. H tro lu'c luang tham gia tuyn du phông chng dch: Yêu câu các 
phuèng rà soát cac 1c li.rçmg dan vj dam bão 4 ti ch, trong qua trInh thirc hin 
can ho trg truc tiêp lam vic ci the tirng  ngành dê có phuang an. 

Trên day là kêt 1un cüa dông chI Doãn Tiên Dung - Chü tjch UBND thj xâ t?i 
phiên hpp giao ban tháng 02/2022. Van phông HBND-UBND thj xã Thông báo 
Van phông UBND tinh, TT Thi üy - HDND thj xã, lãnh dao  UBND thj xã dê ch I 
do; các phông, ban, dan vj thj xã, UBNI) các phiRing triên khai thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- VP UBND tinh (b/c); 
- TT Thj üy, TTHDND thj xA (b/c); 
- BTV Thi üy; 
- ChU tjch, PCT. HDND thj xã; 
- Các PCT. UBND thi xã; 
- UBMTTQ và các doàn the thi xà; 
- Các phàng, ban, dan vj thj xã; 

UBND các phuàng; 
- Luu: VT. 

TL. CHU TCH 
CHANH VAN PHONG 

Vô Van Th9 



Các nhim vii du'Q'c Chü tjch, các PCT.UBND thi xã giao den hêt tháng 01 chu'a hoãn thãnh 
(Kèin theo Thông báo ket luán s /TB-UBND ngày tháng 02 nàm 2022) 

T 
I 

Ni dung cong vic duQ'c 
giao tham miru, giãi quyêt 

Don vj dLrQ'c giao 
tham miru, giãi 

quyêt 

Duqc giao ti Van ban Thô'i gian giao hoãn 
thành tháng 01 

Thôi gian giao hoãn 
thinh trong tháng 02 

1 Hoàn thin phiing an den bü 
dir an ma rng du'?mg BInh 
Minh 

TT'PTQD TBKL so 0I/TB-UBND 
ngày 07/01/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 01 nãm 2022 

30/01/2022. 28/2/2022 

2 Lam vic vOi các &m vj lien 
quan hoàn thành quy hotch 
kho dông tai  phixâng Nghi 
Tan. 

Phông QLDT TBKL so 01/TB-UBNIJ 
ngày 07/01/2022 Thông 
báo ket lutn giao ban 
tháng 01 näm 2022 

30/01/2022 28/2/2022 

3 Tham muu mâu các gian 
hang giâi thiu các san phm 
OCOP 

PhOng QLDT TBKL so 01/TB-UBND 
ngây 07/01/2022 Thông 
bão kêt 1un giao ban 
tháng 01 näm 2022 

30/01/2022 28/2/2022 

4 Xây dirng k hoch cii th 
t&ng cong trmnh, 1 trInh (thai 
gian thu tiic du tu, thai gian 
trin khai, thai gian hoàn 
thành) cn dâu tu chinh trang 
phiic vii nãm 2022, báo cáo 
UBND thj xã 

PhOng QLDT TBKL so 01/TB-UBND 
ngay 07/01/2022 Thông 
báo kêt lun giao ban 
thãng 01 näm 2022 

20/101/2022 28/2/2022 

5 Triên khai djch vi cong Ich 
trên linh vrc dat dai 

Chi nhánh Van 
phông dãng k dat 
dai Cira Là 

TBKL so 01/TB-UBND 
ngày 07/01/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 01 näm 2022 

30/01/2022 28/2/2022 

6 Khâu nôi và phOi hcp phOng 
VH và TT, Kinh t chun bi 
các diu kiên d UBND thi. 

Van phông HDND- 
UBND 

TBKL sO 01/TB-UBND 
ngáy 07/01/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 

30/01/2022 28/2/2022 



x lam vic vâi các kMi 
Doanh nghip, các dch vi 
trên dia bàn 

thang 01 nam 2022 

7 Phi hçrp các phông, ban, &m 
vj lien quan rà soát, biCn tp 
các ch tài xir phtt trên tAt ca 
cAc linh virc d phOng VH và 
TT tuyên truyn, cAc dQn v, 
phiRmg thirc hin. 

PhOng Tu pháp TBKL s 01/TB-UBND 
ngày 07/01/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 01 narn 2022 

30/01/2022 28/2/2022 

8 Trin khai các biiâc dé thirc 
hin chmnh quyn sé,, do thi 
thông minh. Phi hçip VAn 
phOng b trI, kt ni cAc don 
vj lien quan t ch0c giâi 
thiêu mO hlnh; lap khAi toAn 
trin khai thirc hin bAo cáo 
UBND thj xã 

PhOng VH và TT TBKL so O1/TB-UBND 
ngày 07/01/2022 Thông 
bAo kêt 1un giao ban 
thAng 01 nAm 2022 

20/01/2022 28/2/2022 

UY BAN NHAN DAN TH! xA CA LO 
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