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V vic báo cáo k&t qua th%rc hin các 
ni dung duçic giao ti các TBKL và 
chuân bj ni dung báo cáo ti phiên 

hQp giao ban tháng 5/2022 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

Cia Lô, ngày tháng nàm 2022 

KInh gri: 
- Các phông, ban, dan vj thj xâ; 
- UBND các phung, 

D chun bj t& các ni dung phc v1t phiên hçp giao ban UBND thj xâ 
tháng 5/2022. UBND thj xã giao Truông các phông, ban, dan vj lien quan, ChU 
tjch UBND các phi.thng báo cáo kt qua vic thrc hin các cong vic dixçic giao 
và chu.n bj t& mt s ni dung d báo cáo tai  phiên hçp, c11 th: 

1. Báo cáo kt qua thirc hin các ni dung, cong vic duçc giao trong 
Thông báo kêt lun cüa Chü tjch, các PCT.UBND thj xA tti các buOi lam vic 
vôi phOng, dan vj lien quan và tai  các phiên hp giao ban UBND thj xã (co bieu 
ni dung cong vic kern theo,), báo cáo giri v UBND thj xã ('qua Van phOng 
HDND-UBND) truâc ngày 4/5/2022 dê tong hçrp phic v1i kS' hçp. 

2. Giao các phông lien quan, UBND các phuô'ng chun bj báo cáo bang 
van bàn phiic vii hçp giao ban gCri v Van phông HDND-UBND thj xâ truóc 
ngày 4/5/2022 qua dja chi Email: vanphongubndcua1o(gmai1.com  nhii sau: 

2.1. Phông QLDT 
Báo cáo dánh giá k& qua và nhüng ton ti trong cong tác chinh trang, thu 

gom rác thai xây dirng, thay the cay xanh, vi phtm quy hoch, xir l vi phm trt 
tir do thj, hành lang an toàn giao thông trong tháng 4 (nêu ciii th tn t?i  trén các 
lTnh virc ti'rng phuing, phung nào triên khai thirc hin t&, phithng nào chua 
tot), mt so nhim vii trng tam thôi gian ti. 

2.2. Phông VH Va TT 
Kêt qua hot dng du ljch, t chirc các hoat dng du ljch trên dja bàn trong 

tháng 4 (4 ngày nghT L), nhftng ton ti và dlnh  huàng thii gian tth. 
2.3. Phông TN và MT 
Báo cáo kt qua và nh&ng tn ti trong cong tác v sinh môi trLr?lng trên dja 

bàn, nhim vi1 trong tam thii gian tth (c the phrning nào trin khai thirc hin t&, 
phuông nào chua tot). 

2.4. Chi cuc Thug Bic Vinh 
Kêt qua thu thuê den thai diem hin ti, ton ti, khó khän và kê hoach  thai 

gian tii. 
2.5. Cong an thi xä 
- Báo cáo tInh hInh ANTT, ATGT du ljch và L hi; tInh hInh hoit dng và 

xir l mô to nrnrc, thuyên thiing; phucing an trin khai thñ gian tâi. 
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2.6. UBND các phtrô'ng 
Két qua hoat dng du ljch, trt tir do thj, xây dirng, VSMT, chinh trang dO 

thj, phát triên kinh tê...., k hoach  thôi gian ti và nhüng kiên nghj, d xut thirc 
hiên tot näm du lich 2022. 

2.7. UBND phtrông Nghi Thüy 
Báo cáo két qua thirc hin dim dn du ljch, triên khai nâng c.p chg Horn, 

nhftng tn tai,  khó khàn và djnh huóng thñ gian tâi. 
2.8. Trung tam PTQD 
- Báo cáo dir kin k hoch du giá dt trong tháng 5. 
- Tin d giãi phóng mtt bng duxng 5,6, duông Birth Minh, dung dcc s 5. 
2.9. DOi QLTTDT 
Báo cáo kt qua xi:r 1 hành lang ATGT, trt t1r do thj, xây dimg và k hoch 

thirc hin thñ gian ti. 
3. Các phông, ban, ngành lien quan: Chuân bj các ni dung dánh giá vâ 

djnh hurng hot dng trên các linh virc cüa Co sâ theo chirc näng, nhim vii 
duçic phân cOng. 

Liru : Tài 1iu phiic vi các cuc hp Van phông HDND — UBND thj xA 
sê g1ri vào hp thu cong viu. 

Yêu câu Tnr&ng các phông, ban, don vj lien quan nghiêm the tO chüc thurc 
hin và truy cp khai thác tái 1iu dê tham dr hçp .1. 

Noi nhln: 
- Nhui trên; 
- Chi tjch, các PCT UBND thi xà; 
- Liru 

Doãn Tin Dung 
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