
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CTA LO Doe lap - Tti' do - Hnh phñc 

S: /TB - UBND Ci'ca Lô, ngày tháng 03 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt 14n cüa d1ng clii Vô Van Hñng — Phó Chü tjch UBND thl xa 

tii phiên hQp giao ban UBND thj xã tháng 03 näm 2022 

Ngây 07/03/2022, UBND thj xâ t chüc phiên h9p giao ban tháng 03/2022 
dui sir chü trI cüa dông chI VO Van Hung - Phó Chü tch UBND thj xã. Sau kihi 
nghe báo cáo kêt qua thrc hin tháng 02 - nhim viii trng tam tháng 03/2022 
trén các 1mb vçrc Va kiên phát biêu, kiên ngh, dê xuât ciia các di biêu dr hpp, 
dông chi Vô Van Hung — Phó Chü tjch UBNID thj xã kêt 1un giao nhirn vii: 

1-Các phông, ban, ngành, Co quan, don v, UBND các phung tiêp tiic tp 
trung dê triên khai t'rng phó djch Covid-19 trong tInh hInh rnii, dc bit tharn 
rnuu chi ctto to chirc tiêm vacxin phông, chông djch COVID-19 rnQi 2, müi 3 
cho các dôi ti.rgng con 1ti. 

2. Râ soát các cong vic tr9ng tam, các van dê clr tn quan tam dê giái quyêt, 
tuyt dôi không dê ton dpng. 

- Các phông, ban, ngánh, Co quan, don vj, UBND các phumg tp trung xi1r ! 
7 cong vic ton d9ng trong tháng 2 hoân thành truc 15/3/2022;xiir 1 41 cOng vic 
du'9'c giao có thi hn trong tháng 3, tháng 4 ti các thông báo két 1un di1ing tiên dO 
(Gü'i kern các n3i dung cong vic,). 

3. Tp trung lam tOt các cong vic dé chuân bj khai trrnYng Lê hOi  Va näm 
du lich 2022. 

-PliàngVHvàTT 
+ Chi do tang cithng tuyên truyên, quáng bá trên các kênh Trung uo'ng, dja 

phucing, mng xã hi ye du ljch Cüa Lô. 
+ Tham muu chi.rong trInh, kê hoch tO chuc Lê khai truong du ljch Cua Là 

näm 2022 
+ Chi dao  các co s luu tnü, nba hang chinh trang, xä hOi  boa din trang trI, 

nâng cao chat luçmg djch vi,i hoàn thành tmc 30/3/2022. 
-P/thngQLDT 
+ Don dôc các don vj, các phuô'ng triên kbai và hoàn thânh cong tác dâu tu 

các cong trinh, cong tác chinh trang phIa Dông, phIa Tây duèng BInh Minh hoán 
thành tnithc 30/3/2022. 

+ Tham mini ban hành quy chê quán l xe din dê thirc hin hoán thành 
tru'óc 20/3/2022. 

+ Chü tn phôi hçip UBNID phumg Nghi Thüy to chuc buOi lam vic dé 
kiêm tra tiên dO các hang mi1c Dê an diem den Nghi Thüy tnithc 20/3/2022. 

± Chi do các phumg, các don vj lien quan den ngây 20/3/2022 thu gom 
trit dê rác thai xây ding dui bãi biên. 

- Cong an thj xâ: Ret soát, kin toàn tO xir 1 djch v1i mô to nuic, thuyên, 
thuyên thung chO du khách; net soát quy ché hot dng hoàn thành tmóc 20/3/2022. 
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- Ban QLDT: Tiêp tiic rà soát b sung 1p dt các biên cm, biên báo, tam 
dan via h, khoi thông h thông muang phIa sau các kiot, triic duè'ng BInh 
Minh(hoàn thành truóc 30/3/2022). 

- UBND các p/i u'?ing 
+ Barn sat các ni dung kê hoch chinh trang tüng phuèng dâ du'gc phé 

duyt triên khai thrc hin dam bão dung tiên d (UBND pluthng Thu T/züj', 
Nglii T/,i,, Nglii Hu'o'ng: Tiên hânh chinh trang khu vrc phIa Tây, Dông dithng 
BInh Minh; cat got, xir 1 lam sach  Lam viên phIa Dông BInh Minh hoàn thành 
trithc 20/3/2022 dê ph1tc v1i du ljch). 

± Tiêp tVc  triên khai các hang miic xây dirng khu dan cu kiêu mâu; rà soát 
nhu câu xirnang báo cáo UBND thj xã (qua phOng QLDT) dê bô trI. 

+ Thrc hin phuang an v sinh viên dê thu gom, 4n chuyên rác thai khu 
du ljch vâo các diem ch phIa tây dung BInE Minh tü ngày 15/3/2022 (dông 
thai plzông TN và MT kiêm Ira, dan/i giá Ii&u qua ngày c/lu nhOt xanh, cüa 
các p/lu'&ng dê I/lam mu'u UBND thj xii chi dw). 

- D3i QLTTDT: Bat dâu tr ngây 10/3/2022 bô trI phuong tin phôi h9'p 
UBND các phuèng thu gom trit dê vt diing chinh trang phIa Tây các Kiot 
Dông BInh Minh; dông thñ thithng xuyên râ soát cong tác trt tir dO thj toàn thj 
xã dê tham muu phuo'ng an xir l'. 

- Ban A, Ban QLDT: Tp trung triên khai các hang miic phiic v du Ijch 
dam báo ding tiên d. 

4. Tp trung thu thuê, tiên hânh dâu giá tang nguOn thu. Triên khai giãi 
ngân dâu tu cong vâ barn sat kê ho?ch dâu tu cOng các cong trInh giai doan 
2022-2025 dA thrçic phê duyt dê có 1 trInh thirc hin. Tiêp tiic tham muu triên 
khai và xi:r 1 tOt cong tác BTGPMB, chat 1uçng các cong trInh dâu tu. 

- Trung tam PTQD: Xây dirng kê hoch vâ trInh lanE do IJBND thj xã 
phê duyt giá dat cac khu quy ho?ch con li hoân thành trithc 25/3/2022. 

- Ban QLCDADT: Chuân bj các ni dung dé lanE d?o UBNID th xa to chirc 
buôi lam vic các phOng, phithng lien quan dê kiêm tra tiên d, tháo g khó khän 
tai các dir an m rng dumg BInh Minh, dung vào ben 5,6,7. 

- UBND phu'&ng Nghi Hii, Nghi Hba: Tiêp tVc  tuyên truyen, vn dng các 
ho dan tai du an QuOc lô yen biên. 

- Phibng Tupháp: Rà sóat các quy trInh, tham muu Quyêt djnh cuô'ng chê 
các h không chap hanh chü truung BTGPMB di.r an Quôc 1 yen biên truc ngay 
15/3/2022. 

5. Tang cuOng cOng tác cãi cách hânh chInh, áp ding tIch circ ISO 9001: 2015; 
nâng cao chat lung, hiu qua hoat dng cüa b phn rnt cira. Chi do triên khai sâu 
rng djch vi buu chinE cong ich, nhât l các quy trInh dã dang k, thirchin nghiern 
tic CCHC mirc d 3 va 4, dc bit chi dto phát sinh hO so quy trInh Dat dai theo kC 
hoch dã dugc phê duyt, triên khai các buOc xây dmg do thj thông minh. 

- P/;àng QLDT: Lam vic Chi ciic thuê, UBND các phithng xây di,rng l?i 
quy trInh cap giây phép xây drng phü hçp vi thirc tê trInh lãnh do UBND thj 
xâ phe duyt trurc ngay 25/3/2022 (dê htn chê di li cüa nguii dan). 

- Vim p/ibng HDND-UBND I/ij xii: Tiêp tic triên khai thirc hin chü k so 

cho lãnh do các phung, các phông, ban, nganh. 
- P/zbng Kin/i tê: Tang cuOng kiêrn tra, don dOe vic áp diing các quy trInh 

áp diing ISO 9001: 2015, hang tháng báo cáo lAnh do UBND thj xâ dê kjp thai 
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chi dio xir 1. Dng thai chü trI phi hçp các phông, ban, ngânh lien quan, 
UBND phithng Nghi Thüy, Nghi Tan dê rà soát thrc tê, xây dçrng phucing an dé 
di chuyên các tàu cá ti Cãng Cira Lô vào khu neo du kè khôi 1 - Nghi Tan 
(phuang an hoân thành tri.róc 10/4/2022). 

- Pliàng Ni vy: Ththng xuyên râ soát các tiêu chI, kiêm tra thirc hin 
CCHC tai  các phông, ban, ngành, dan vj, ca sâ dê kjp thai chân chinh. 

6. Thrc hin cong tác dy và hc ding chü trtrang cüa B, Tinh. Triên khai 
cong tác kiêm tra VSATTP, phông djch, giá djch viii y tê ti các quay thuOc Ui' 
nhân; dam bão tOt cac chê d chInh sách, khâo sat, dé xuât xây di.rng nhà cho 
các h chInh sách g.p khó khàn dê XHH, giãi quyêt vic lam, dào to nghê. 

7. Duy trI nghiêrn chê d tr1rc sn sang chiên dâu; tang cixè'ng cong tác tuân 
tra, kiêm soát, nãm bat tInh hInh dam báo ANCT, TTATXH trên dja bàn. Xây 
dirng kê hoch dam bão an ninh du ljch. 

- Cong an 114 xã: Lam vic vi Cong an Tinh, Trung doàn cành sat co dng 
tang cung 1rc luçmg dê tuân tra, x1r l dam báo an ninh, an toàn du ljch hoàn 
thành trrnrc 25/3/2022. 

- Trung tam CHPCTT: TrInh phuo'ng an nhân 1irc, vat hrc dê trrc ct'ru h ciru nn 
darn bão an ton cho nhãn dan và du khách hoan thành truâc 20/03/2022. 

- Pliông V tê, Trung tam V tê: Khão sat, trInh phuang an cap ciru biên 
phiic vi du ljch hoàn thành truó'c 20/3/2022. 

- UBND các p/i u&ng: Kin toàn ban chi dto du ljch, di an ninh du ljch, triên 
khai chi dao các djch vu du ljch niêm yet và quàn l tOt giá djch v11. Giao các kiot 
tuyt dôi khOng duçc nuôi gia siic, gia cam ti khu Lam viên bäi tam hoàn thành 
truâc 20/3/2022. 

- Ban CHQS llij xä. Triên khai day dü các bithc, thu tuc, quy trInh vâ các diêu 
kin to chirc diên tp khu vrc phông thu nàm 2022. 

8. Rà soát các dan this khiêu ni to cáo, tham misu chi do giâi quyêt diing 
thâm quyên, thai gian, kjp thai xi1r 1 cho cong dan. Rà soát cac cong vic sau 
kêt 1un các doàn thanh tra cap trén dê chi do thrc hin. Kiêm tra vic chap 
hành cong vi, cong tác cài cách hành chInh ti các ca quan, don vj, các phung; 
xi'r l nghiêm các tri.thng hcip vi phim. Siêt chtt k 1ut, k' ding hành chInh. 
To chirc tiêp cOng dan diing quy djnh. 

Trên day là kêt lu.n cüa dOng chI VO VAn Hiing — Phó Chü tjch UBND thj xä 
ti phiên h9p giao ban thang 03/2022. VAn phông HIDND-UBND thj xã Thông báo 
VAn phông UBND tinh, TT Thj üy - IHDND thj xã, lãnh do UBND thj xa dê chi 
do; các phông, ban, don vj thj xà, UBND cac phithng trien khai thirc hin./. 

No'! nhân: 
- VP UBND tinh (b/c); 
- TT Thj üy, TTHDND thj xä (b/c); 
- BTV Thi üy; 
- ChU tjch, PCT. HDND thi xã; 
- Các PCT. UBND thj xä; 
- UBMTTQ và các doan the thi xã; 
- Các phông, ban, dan vj thj xã; 
- UBND các pliu'ô'ng; 
- Lisu: VT. 

TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

Vö Van Tho 



Các nhim vu du'ç'c Chü tich,  các PCT.UBND thj xä giao chu'a hoàn thãnh 

T 
T 

Ni dung cong vic duQc 
giao tham mu'u, giãi quyêt 

Don vi du'qc giao 
tham muu, giãi 

quyt 

Du'qc giao ti Van ban Thô'i gian giao hoàn 
thành 

Các don vi tir diên giãi, 
nguyen ngãn, kê hoch 

thôi gian tO'i 
1 Lam vic vOi các dcrn vj lien 

quan hoàn thành quy hotch 
kho dông t?i  phu6ng Nghi 
Tan. 

PhOng QLDT TBKL s 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo két lun giao ban 
tháng 02 nãm 2022 

15/3/2022 

2 Tharn mini mu các gian 
hang gii thiu các san phAm 
OCOP 

PhOng QLDT TBKL so 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

15/3/2022 

3 Dng thñ tham mini 
phu'ong an thânh 1p hip 
hôi xe 

Phông QLDT 15/3/2022 TBKL so 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

4 Khâu nôi và phôi hçp phông 
VH và TT, Kinh tê chun bi 
các diu kiên d UBND thi 
xà lam aj khM 
Doanh nghip, các djch vii 
trên dja bàn 

Van phông HDND- 
UBND 

TBKL s 17/TB -UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt lun giao ban 
tháng 02 näm 2022 

15/3/2022 

5 Tham mini kê hoich d thj 
xâ lam vic vi kho dông, 
ngll dan chun bj nàm du 
lich 2022 

Phông kinh t TBKL s 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
thang 02 näm 2022 

15/3/2022 

6 Giao Phông Tài nguyen và 
Môi tnr?rng, Chi nhánh Van 

Giao PhOng Tài 
nguyen và Môi 

TBKL s 20/TB-UBND 
ngày 21/02/2022 Thông 

15/3/2022 
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phong DK dt dai Cüa Là 
tip thu )2 kin ciia các thãnli 
viên tharn di,r hQp hoàn chinh 
các quy trInh, trInh Lanh dto 
UBND thi xã k ban hãnh 
quy trinh dlch  vii cOng Ich 

trung, Chi nhánh 
Van phOng DK dat 
dai Cira Là 

báo kêt 1uin háo g khó 
khän trin khai dch vu 
cong tIch ho so' dat dai 

7 Hoàn thin phuung an den bñ 
dir an mi rng dithng Bmnh 
Mmli 

TTPTQD TBKL so i 7/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt 1utn giao ban 
tháng 02 närn 2022 

15/3/2 022 

8 Xây dirng kjch bàn L hi 
2022 và kêu gçi tài tro; bô 
trI d lãnh dao UBNID thi 
xã lam viêc vOi các doanh 
nghip, nhà hang, khách 
sin trin khai nàm du ljch 

PhOng VH Va U TBKL so 17/TB -UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo k& 1un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

hoân thành tru'c ngày 
30/3/2022 

9 Chi do Trung tam VHTT 
và TT viêt bài tuyên 
truyn, gii thiêu các dim 
dn, các di tIch trên dja bàn 
(báo cáo dng chI 
PCT.UBND thj xã phi 
trách van xã) 

PhOng VH Va TT TBKL sO 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kt lun giao ban 
tháng 02 näm 2022 

truóc ngày 15/3/2022 

10 Tp trung tuyén truyên, 
vn dng các khách sn, 
nhà hang thuc hiên t& 

Phông VH và TT TBKL sO 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kt luin giao ban 
tháng 02 nãm 2022 

hoàn thành truc 
30/3/2022 
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cong tác XHH chinh trang 
phiic vii du ljch (tri'c tli!p 
Iàni vic tang kl,áclz s(zn, 
n/ia hang d vin d5iig,). 

11 Tp trung trin khai các 
cOng trInh: cãi tao diên 
trang trI, den tin hiu, diên 
chiu sang 4 tuyn du6ng 
ngang, cay xanh dithng 8, 
milo'ng, via he du6ng São 
Nam 

Ban QLCDADT hoàn thành tnthc 
15/4/2022. 

TBKL so 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo k& 1un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

12 Tp trung trin khai dy din 
thu ti1c d khi cong du an 
mi rng Du&ng BInh 
Minh. 

Ban QLCDA DT TBKL so 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo k& 1un giao ban 
tháng 02 nãm 2022 

truc 30/4/2022 

13 Chi dao trin khai hoàn 
thành các hang mic dAu t 
ké chn song d phic viii du 
ljch. 

Ban QLCDA TBKL s 17/TB-UBND 
ngãy 14/02/2022 Thông 
báo kt 1utn giao ban 
tháng02nãm2022 

truc 25/4/2022 

14 Xây dirng nâng cp via he, 
mwmg thoát nuâc ti.r thrmg 
Sào Nam dn dumg d9c s 
III: Yêu cu dmi vj thi cong 
theo phwmg pháp chia doan 
d trin khai (tat tiên doan tic 
dic&ng Blnh Minh dê'n dzthng 
dQc II'). 

Ban QLCDA TBKL s 22/TB-UBND 
ngây 23/02/2022 v két 
1un trin khai cãc dir an 
chinh trang dO thj 

hoàn thành trurc ngày 
26/4/2022 
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15 Cong trInh: Cãi t?o  nâng cap 
dién trang tn và den tIn hi3u 
giao thông khu virc ni thj: 
Yêu cu dun vj thi cong 

Ban QLCDA TBKL so 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kCi 
1utn triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

hoàn thành tn.râc ngày 
20/4/2022. 

16 Yêu cu dun v thi cong thu 
gom toàn b rác thai xây 
drng i di.thi mt biën dé di 
chuyn ye nui tap k& rác thai 
xay dirng 

Ban QLCDA TBKL so 22/TB-IJBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
1umn triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

(hoàn thãnh tru'c ngày 
01/3/2022). 

17 Dôi vOi doan kè dãi 130 met 
tti phix?ing Thu Thñy näm 
ngoài dir an giao Ban A, phi 
hçip PhOng Quãn 1 do tlij 
xay dirng phuung an trInh 
UBND thj xã, phOng Tãi 
chInh k hoach d cO phixung 
an trin khai tu sCra phiic vi 
du ljch 

Ban QLCDA TBKL so 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
1utn tniên khai các dir an 
chinh trang do thj 

(hoAn thành trong tháng 
03/2022). 

18 DOi vâi doan kè bj hix hông 
khu virc phIa Nam Quãng 
trung trisâc mt giao Ban A 
phi hop nhâ thu trin khai 
vic gia céi, khc phiic d 
phiic vii du ljch. 

Ban QLCDA TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
1umn triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

tnrâc ngày 05/3/2022 

19 Dir an khAc phiic cap bach 4 
doan kè ttr dão Lan Châu dn 
ngi 3 Cira Hi: Yêu câu dun 
vj thi cOng hoãn thành doan 

Ban QLCDA TBKL so 22/TR.UBND 
ngây 23/02/2022 v kt 
1utn triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

trixâc ngây 26/4/2022. 
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kè s 1,2,4 

20 Tap trung don dc don vi tu 
van, xây dirng, các phông/ 
doi vj lien quan d trin khai 
xay dirng 03 cng châo 
(duOng Hoãng Nguyen Cat, 
dixmg Lê Thj Bach Cat, 
dthng vão Chç Bn Ca) 

Ban QLCDA TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 v k& 
lun trin khai các dir an 
chinh trang do thj 

hoãn thành truàc 
30/4/2022. 

21 Tp trung giãi giái quy& di.rt 
dim các ni dung cong vic 
tn dng tai  dir an &rclng 2' 
(doan trrnc nhá th Mai 
Linh). 

Trung tam PTQD TBKL so i 7/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kt lun giao ban 
thang 02 nãm 2022 

hoàn thành truó'c 
15/3/2022 

22 Tp trung hoàn thin 
phuong an den bñ dumg 
BInh Mirth, duô'ng bn 5,6 
hoán thành tmc 30/3/2022; 
dir an duông 2', dung Lê 
Thj Bach  Cat, duông sO 4... 

Trung tam PTQD TBKL so 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo k& 1un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

30/3/2022 

23 Tham muu hoân thin d 
báo cáo tinh Quy hoach 
phIa Dông BInh Minh 

PhOng QLDT TBKL sO 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kt 1un giao ban 
tháng 02 nãm 2022 

tnrâc 30/3/2022. 

24 Chi dao  quyêt 1it giái tOa 
hánh lang, cOng khai các 
cOng trInh, chi dao chinh 
trang phc vi du ljch 

Phông QLDT TBKL sO 17/TB-UBND 
ngãy 14/02/2022 Thông 
báo kt Iun giao ban 
tháng 02 närn 2022 

hoàn thành truc 
30/3/2022. 
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25 Khâo sat, tham mu'u quy 
hotch và bàn giao vj trI kinh 
doanh via he d các phu'ng 
thuc hien 

Phông QLDT TBKL so 1 7/TB-UBND 
ngãy 14/02/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
thang 02 näm 2022 

hoãn thành tnrc 
15/3/2022 

26 Triên khai dam bâo tiên d 
diem den du ljch Nghi 
Thüy hoàn thânh ht thng 
- ky thuat. 

Phông QLDT TBKL s 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kêt !un giao ban 
tháng 02 näm 2022 

trithc 20/4/2022 

27 Tiêp tc rà soát các cong 
vic, hang muc chinh 
trang: Din chiu sang, tm 
dan, bien bao va cac htng 
mc khác... dé phiic vii du 
ljch. 

Ban QLDT TBKL s 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo kCt 1un glao ban 
thang02näm2022 

hoàn thành truc 
30/3/2022 

28 Tp trung rà soát các hing 
rnic chinh trang theo kê 
hoch d giao d tp trung 
triên khai 

Ban Quân 1 do thj TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
1un triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

hoàn thành truOc ngay 
30/3/2022. 

29 Rà soát h thng kênh 
ml.rcYng báo cáo ci th nhüng 
tuyn nào dä duçc nto vet, 
tuyn nào chua nao vet dé 
xut phumg an d chi dto, 
xllly. 

Ban QLDT TBKL so 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye két 
1un triên khai các dr an 
chinh trang do thj 

(báo cáo UBND thi xã 
trtràc ngày 15/3/2022) 

30 Tp trung triên khai dir an: 
Cãi tto, nâng cp mt dung, 
via he tuyn BInh Minh vá 

Ban Quán ! do thj TBKL so 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
1un triên khai các dir an 

hoàn thânh trithc 
30/4/2022. 
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Phm Huy chinh trang do thj 

31 Barn sat k hoch tuyn 
diing can b nàrn 2022; 
tharn muu k hoach b tn, 
luân chuyn, tip 1fl 
diêu chuyên can b 
phu&ng, giáo viên, can b 
quán 1 các truông dam 
bão dung quy dnh báo cáo 
k hotch v Chü tjch 
UBND thi xä trithc 
15/3/2022 

Phông Nôi vu TBKL s 17/TB-UBND 
ngày 14/02/2022 Thông 
báo két lun giao ban 
thang 02 nãrn 2022 

15/3/2022. 

32 Tang cu6ng tuyên truyn v.n 
dng Nhân dan tIch cuc tham 
gia xã hi hóa lap dt din 
chiu sang, din trang tn theo 
hrnng dn cüa thj xã vâi tinh 
thin 100% h gia dlinh trên 
các tuyn dumg trong Dé an 
du lap dt din trang trI 

UBND Nghi Thüy TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
lun trin khai các dir an 
chinh trang do thj 

(báo cáo cii th vic triên 
khai, sO krcing ngiRii dang 
k triên khai lap dt tnràc 

ngày 15/3/2022). 

33 T chtlrc vch soWn, bàn giao 
cho các ho dan duoc kinh 
doanh 

UBND các phix?mg TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
lutn triên khai các du an 
chinh trang do thj 

truc ngày 15/3/2022. 

34 Di vâi khu virc phIa Dông 
diRmg BInh Minh: T chirc 
cat g9t, tháo do' các dim vi 
phirn, c0i nOi, chinh trang ki 

UBND các phithng TBKL s 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
lun triên khai các d an 
chinh trang do thj 

(hoàn thành truâc ngày 
10/3/2022). 
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t. lam sach lam viên, bäi d 
Xe, di diii các tü d, c&t dày 
phQi, chuong nuôi gia s11c, 
gia cam, dp bô các nhà tm 
t?i bäi d Xe,... 

35 Di vâi khu v1rc phIa Tây 
diR'ing BInh Minh: Chinh 
trang khách stn, nhà hang, bi 
rào, cng; ctt gçt mái che, 
c9c chng, bin quãng cáo 
khong dam bào m5 quan, các 
cong trInh vi phim, ln 
chim, sai quy quy hotch; ra 
quân giãi tóa hành lang an 
toàn giao thông, chinh trang 
lam sach khu vixc dat cña các 
t chi'rc, dat trông chua sr 
dicing gay mt m5 quan, 
không dam bão mOi tru6ng,... 

UBND các phu'mg TBKL so 22/TB-UBND 
ngày 23/02/2022 ye kêt 
lun triên khai các dir an 
chinh trang do thj 

(hoàn thành truâc ngây 
15/3/2022). 

36 Chju trách nhim xCr 1 rác 
tn dng trên dia bàn sau khi 
Cong ty cp mOi truo'ng và 

DVDL Cua Lo da thu gom 
sau 8 giii sang hang ngay. 

UBND các phumg 20/3/2022 TBKL so 25/TB-UBND 
ngày 01/03/2022 v k& 
lun triên khai v sinh 
moi truiing phuc vu nàm . 
du lich 2022 

37 Các phumg: Nghi Hrnimg, 
Nghi Thu, Thu Thus' t chirc 
hop các don vi 1uu trt khách 
san, nha nghi, ki ot, nha hang 

Nghi Hwng, Nghi 
Thu, Thu ThuS' 

TBKL s 25/TB-UBND 
ngày 01/03/2022 v kt 
lutn triên khai v sinh 
mOi trtRng phuc vu nám 
du ljch 2022 

20/3/2022 
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d 1p phuong an thirc hin 

thu gorn rác thai sinh hoat tai 

ngun theo rnô hInh v sinh 

viên. Thng nht li vâi 

Cong ty CP rnôi tru?mg và 

DVDL Cra Là v kinh phi 

phát sinh cho vic thu gom, 

xi1r l tt các cac rác thai tai 

dja dim chà, gara rãc. 

38 Trin khai cong tác thu gom 

bang v sinh viên vã tang tn 

sut thu gom dam bâo thu 

gorn triêt 

UBND các phithng TBKL so 25/TB-UBND 
ngày 01/03/2022 ye két 
lun triên khai v sinh 
môi tr11mg phiic vii näm 
du ljch 2022 

20/3/2022 

39 Xây dimg co sâ ha tng phiic 

vii cho thu gom, vn chuyn 

rác dam bâo m quan do thj, 

phân cOng can bô dan phona, 

cac lirc hrcng lien quan true, 

quân l ti các gara, dim 

chO và xir pht nghiêm các 

trtrmg hçp d rae sai quy 

djnh gop phn nâng cao 

thirc cña cong dng trong 

cOng tác VSMT. 

UBND các phiing TBKL so 25/TB-UBND 
ngày 01/03/2022 v kt 
lun triên khai v sinh 
mOi triRcng phiic viI nãm 
du lich 2022 

20/3/2022 

40 Rã soat quy hoach các dim 

ch, ga ra rae, tan suât thu 

gorn rae, hçp dng vâi don vj 

UBND các phu'ông TBKL s 25/TB-UBND 
ngày 0 1/03/2022 vC két 
1un trien khai v sinh 

hoân thành tnrâc 
30/3/2022. 
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thu gom, vtn chuyn rae thai; 
xoa bo cac diem gara kLioiig 

cOn phfi hop, b sung gara, 

dim ch phü hçip 

môi trithng phiic vi närn 
i;i 2(Y)') uU iLi 

41 Bô trI dày dü nhân hrc, vt 

lu'c thu gorn trit dê, van 

chuyên rác thai sinh hoat và 
chiu trach nhiem darn bao ye 
sinh môi triRmg trén khu vrc 

dä dirçic UBND thj xâ giao 
theo hop dông k kt theo 

Cong van s 196/UBND-TN 
ngày 22/02/2022 cña UBND 
thj xã v vic phân cong chju 
trách nhiêrn darn nhiêm ye 

sinh rnôi trixing trên các 
tuyên dung; nâng cao vai 
trO trách nhirn trong vic 
darn báo v sinh rnOi trung 
trên dja bàn thj xä (Thñ gian 

bàn giao rnit btng sch cho 

thj xà, giao Cong ty Co phn 
rnôi tnrng và DVDL Cira Là 

1p và théng nht vci phOng 
Tài nguyen và MOi trixmg d 
phân cong can b kim tra 
nghirn thu hang ngày, tng 
hop báo cáo thtthng xuyên 

Cong ty Co phãn 
rnôi truOng và djch 
vii du ljch Cüa Là 

TBKL so 25/TB-UBND 
ngày 01/03/2022 ye kCt 
Juan triCn khai v sinh 
rnôi tnr1ng phuc vu nãrn 
du lich 2022 

- 

hoàn thành tnrâc ngày 
5/3/2022). 
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cho UBND thj xã, thôi gian 

thuc hin 

42 Tip thu kin cüa cac thành 

viên tharn dir cuc hçp kim 

tra, lam vic vOi UBND các 

phix?ng rã soát 1ti quy hoach 

các dirn ch?, ga ra rác, thn 

sut thu gom rác; tham muu 

van bàn thông báo xoá bó 6 

dim ch thu gom, vn 

chuyn rác thai sinh hott trên 

tuyn thrOng BInh Minh, thay 

th bang 03 dim chO phIa 

Tây di.rOng Binh Minh 

PhOng TN va MT TBKL s 25/TB-UBND 
ngãy 01/03/2022 v kt 
luân trin khai ye sinh 
rnôi trumg phiic vit nãm 
du lich 2022 

bat du tir ngày 05/03/2022 

43 Thong nht 1i tan suit và 

thOi gian vn chuyn rác cüa 

Cong ty CP môi trithng và 

DVDL Ci:ra LO và tp kêt rác 

cüa các phithng báo cáo 

UBND thj xä 

PhOng TN và MT TBKL s 25/TB-UBND 
ngây 0 1/03/2022 v k& 
luân trin khai ye sinh 
môi truOng phiic vii näm 
du lich 2022 

triiOc 05/03/2022. 

44 Lam vic vâi các phuOng: 

Nghi Hrng, Nghi Thu, Thu 

Thu d kim tra k hoach 

thirc hin thu gom, vn 

chuyn rae tai  ngun thai cüa 

các khách san, nhà nghi, ki M 

bin theo mô hinh ye sinh 

Phông TN và MT TBKL s 25/TB-UBND 
ngây 0 1/03/2022 v kt 
luan trién khai ye sinh 
môi trirOng phiic vii narn 
du lich 2022 

hoàn thành tnrOc ngày 
10/3/2022. 
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vien 

PhOngTNvâMT TBKL s 25/TB-UBND 
ngây 01/03/2022 v kt 
1un trin khai v sinh 
rnOi truYng phiic vi närn 
du lich 2022 

45 Xây dirng quy trInh nghim 

thu cong tác VSMT cOa Cong 

ty CP môi tnrng và DVDL 

Cfra LO trInh UBND th xã 

phê duyt 

truâc 10/3/2022. 

46 Kiêrn tra, rã soát 1ii các 

dirn chi gara rác trong khu 

dan cir, nu khong phü hçip 

yeu câu xoá bO vã chinh 

trang lai dam báo m quan do 

thj và hiu qua 

PhOng TN Va MT TBKL so 25/TB-UBND 
ngáy 01/03/2022 v kt 
1un trin khai v sinh 
rnôi trithng phiic vi närn 
du lich 2022 

hoãn thành truc 
30/3/2022 

47 T chirc tuyên truyên và triên 
khai dng lo?t tir ngãy 
0 1/3/2022 v djch viii cong 
Ich dt dai 

PhOng TN vã MT, 
Chi nhánh VPDK 
Dat dai 

TBKL sO 20/TB-UBND 
ngày 21/02/2022 Thông 
báo kt 1un hão gâ khO 
khãn trin khai djch vu 
cong tich ho sci dt dai 

01/3/2022 

48 Chü trI lam vic vói UBND 

Nghi Thüy dê 1p phuang 

an kinh doanh cho cac h 

thuOc diem 

Phông kinh t TBKL s 17/TB-UBND 
ngây 14/02/2022 Thông 
báo kt 1un giao ban 
tháng 02 nãm 2022 

hoàn thành truc 
13/3/2022 

UY BAN NHAN DAN TH xA CU'A LO 
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