
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT NAM 
THI xA CU'A  LO Doe 1p - Tit' do - Hnh phñc 

S: /TB-UBND Ci'a Lô, ngày tháng 4 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa d1ng chI Doãn Tin Dung- Chü tich  UBND thi xa 

tii phiên h9p UV UBND th1 xã tháng 4 nãm 2022 

Ngày 14/4/2022, UBND thj xã t chirc phiên h9p thung kS'  dithi sir chü trI 
cüa dng chI Doân Tin Dung — Chü tjch UBND thj xã. Tham dir có các thành 
viên Uy viên UBND thj xã và dai  din lãnh do mt s dan vj lien quan. 

I. TiJ PHIEN HQP, UBND TH xA BA NGHE VA CHO KIEN 
CAC NQI DUNG 

1- Báo cáo k hoach và cong tác trin khai v sinh môi truô'ng phçic vii du ljch; 
K& qua trin khai, thirc hin d an thu gom, xü 1 rác thai, niróc thai trén dja bàn 
thj xã Ci:ra Lô bàn doan  2021 — 2025; Kt qua rà soát qüy dt tong th trên dja 
bàn thj xâ; Báo cáo hin trtng, quy hoch, phuang an sü ding dt 5%; qu5 dt 
du giá, qu5 d.t thu hi'it d.0 tu trên dja bàn (Pliông TNvàMTcI,un bj). 

2- K hoach dam bão An ninh trt tçr - an toãn xâ hi phic vti du ljch (Cong an 
thixd chuân bj). 

3- Báo cáo phuang an thu hut du ti.r dir  an phIa Tây dung Nguyn Hu 
(Phbng QLDTc1zun bj). 

4- K hoch d xut chü trirang cOng nhn danh thing Dào Lan Châu và 
Dão ngu (Plzàng VH và TT chuEn bj). 

5- Báo cáo khái toán xây drng, phuang an xây dmg Tái djnh cit các dir  an: 
Duô'ng ngang s 21, dithng ngang s 4; duô'ng dcc s 4, di.thng ngang s 6. 
(Ban QLCDADDT thj xd chun bj,). 

6- Cong tác can b (Plzông Ni vi chun bj,. 
II. KET LUAN CUA CHU TECH UBND TH xA DO! VOl CAC NQI 

DUNG BAO CÁO 
1- Báo cáo k hoich và cong tác trin khai v sinh môi tru'&ng phyc vy du 

ljch; Kt qua trin khai, thiyc hin d an thu gom, xfr 1 rae thai, nu'&c thai 
trên dja bàn thj xã Cfra Lô bàn doin 2021 — 2025; Kt qua rà soát qüy dt 
ting the trên dja bàn thi xã; Báo cáo hin tring, quy hotich,  phiro'ng an sfr 

A o - A A ., A A . dyng dat 5 /o; quy dat dau gia, quy dat thu hut dau tir tren d!a  ban 
UBND thj xã giao phông TN và MT thj xã tip thu kin cüa các dai  biu 

dir hop hoàn chinh các ni dung báo cáo. Lint mt so ni dung tp trung: 
-V cong tdc VSMT, D an thu gorn rá thai: 
+ Tip tVc  tuyên truyn sâu rng trong nhân dan d nâng cao thüc, trách 

nhim, ph& hçp các t chüc doàn th phát dng phong trào hn ch si'r ding 4t 
ding bng nhira. 
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+ Duy tn và phát huy vai trô cüa 1?c  luqng v sinh viên ti các phuông, 
quan tam các ch d, chInh sách, trang bj lao dng dam bào an toân, an sinh. 

+ Chi dto phuông Nghi Tan, Nghi Thüy d trin khai xir 1 nithc thai tai 
nguôn. 

+ Cong ty C phn môi tnr&ng do thj và djch vi du ljch: Trin khai thu 
gom trit d không d rác tn d9ng, tang tAn suAt thu gom trong nhng tháng cao 
dim du ljch. 

+ Giao các phumg: rà soát, chAn chinh, d xuAt các vi trI b trI gara rác 
trên dja bàn dam báo thun tin thu gom, v sinh môi trung trong khu dan cu 
và m5 quan do thj. 

- V qüy ah tang IIJ trên dja bàn llij xii 
+ Phông TN và MT chü tn ph& hçip Trung thm PTQD, các phuôTlg tp trung rà 

soát tng th và phân l9ai rO các qu dt, din tIch cii th trng 1oi qu5 dt hin nay dâ 
giao cho các t chüc, cá nhân, dAt nông nghip, phi nông nghip, dAt dir in dä bin giao 
nhung chua si diing, dAt SXKD, dAt xây dirng do thj, dAt phüc lçii, hn hçp, qu dAt 
5%...; phn lo?i rô qu dAt hin nay toàn thi xã con lai  d UBND thi xã có k hoch 
thu h(it dAu tu, quy hoach. 

2- Kê hoch dam bão An ninh trt tuy - an toàn xã hi phiic v.i du Ijch 
UBND thj xã thng nhAt ni dung K hotch. Giao Cong an thj xã tip thu 

kin cüa các dng chI dir h9p hoàn chinh d b sung them các phucing an. Liru 
mt s ni dung tp trung thirc hin: 

-Tang cung cong tác tuAn tra, kim tra dam báo an ninh trt tr, an toàn 
giao thông trong nam du ljch. 

- NAm sat dja bàn, xác djnh nhUng vAn d tr9ng dim, nh&ng linh virc 
xày ra vi phim nhu: Kinh doanh djch vti du ljch; môi truông, cithp gi.t, vn tái, 
vi phim hành lang an toàn giao thông... .d xir l. 

- Phi hçp vyi các phông chIrc näng UBND thj xâ chi dao,  quán 1 và xü l 
nghiêm các djch vii: mô to nuóc, xe din 4 bánh, thuyn thiing hoat dng sai quy 
djnh, quãn l chit các tru&ng hçrp, di dn d irng phó djch COVID-19. 

- Chü trI tham muu xây dmg K hoch xir 1 nang ép giá, humg chênh 
lch giá cüa các chü xe din khi dua khách di mua sAm các djch vi. 

3- Báo cáo phirong an thu hñt dAu ttr dir an phIa Tây throng Nguyn Hu 
UBND thj xã thng nhAt ni dung báo cáo. Giao phông QLDT thj xã tip 

thu kin cüa các dng chi dir hçp hoàn chinh báo cáo. Lru d xuAt nhà dAu 
tir dU nang lirc d thirc thi dam báo dir an hoàn thânh tin d và chü truo'ng; 
trong qua trInh thirc hin nu phát sinh báo cáo UBND thj xã d nghiên c1ru diu 
chinh quy hoch phü hçip. 

A A A 4- Ke hoch de xuat chu tnrong cong nh,n danh thang Dao Lan Chau 
vii Dão ngtr 

UBND thj xii giao phông VH và TT thj xii tip thu kin cüa các dng chI 
dr h9p d hoàn chinh. Luu mt s ni dung: 
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- Chinh sira ni dung thành báo cáo cit th trInh BTV cho kin, khi có chü 
trncing tham mu'u UBND thj xA xây drng k hotch ci th thirc hin. 

- Xây dimg 1 trInh ci1 th iru tiên cong nhn trng Danh lam thing cânh 
phü hçip vth tInh hInh thirc tin thj xã. 

- Barn sat các tiêu chI, tiêu chun cong nhn Danh lam thàng cánh và quy 
hoich cüa các dir an tai  các khu vrc d xut d yeu dtu Doanh nghip thirc hin 
dam bão dung quy trInh, quy djnh. 

5- Báo cáo khái toán xây dirng, phirong an xãy diyng Tái djnh cu các dir an: 
Du'ông ngang s 21, throng ngang s 4; thrO'ng dcc s 4, du'O'ng ngang s 6 

UBND thj xã giao Ban QLCDA DT thj xã tip thu kin cüa các dng chI 
dir h9p d hoàn chinh báo cáo. Lru mt s ni dung: 

-DM vói di.rong ngang s 21: Giao Ban QLCDA phôi hcp Trung tam 
PTQD xác djnh cii th tng müc du tir, các phucrng an BTGPMB, xây drng, 
phircrng an và vi trI tái djnh cu dir an. 

-DiRmg ngang s 4: Trên co sâ k hoach du tu cOng giai dotn 2022 — 
2025 tInh toán cii th l trInh tái djnh Cu và b tn sam ngân sách dâu tu. 

-Di.nrng dcc s 4: Tham muu l trInh 1a chçn tmg tuyn d dtu tu dam 
bão thun igi; rà soát, tInh toán cii th phuong an, vl trI, din tIch b trI tái djnh 
Cu dir an tirng tuyn dir djnh lam mt b.ng. 

- Duang ngang s 6: TInh toán ci th tng müc du tu, phuorng an tái djnh 
Cu, BTGPMB, phuong an b trI ngun 1irc cii th dé triên khai thirc hin. 

6- Cong tác can b 
UBND thj xã thng nht ni dung t trInh. Giao phông Ni vi thj xà hoàn 

chinh h so trInh các cp thm quyn phê duyt dung quy trInh, quy djnh. 
Trên day là kt lu.n cüa Chü tjch UBND thj xa Doãn Tiên Dung tai  phiên 

hçp Uy viên üy ban thj xã tháng 4/2022. Van phông HDND-UBND thj xã 
Thông báo d TT Thj üy, TT HDND thj xA, Lânh dio UBND thj xã chi dao;  các 
phOng, ban, don vj, UBND các phix?ng trin khai thirc hin./. 

[Vo'i nhân: 
- VP UBND tinh (b/c); 
- BTV Thj üy; 
- TT. HDND thj xã (b/c); 
- Các PCT. UBND thj xä; 
- MTTQ và các doàn the thj xA; 
- Các phông, ban, don vj thj xã; 
- UBND các phirOng; 
- Liru: VT. 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

Vö Van The 
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