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TH! XA CUA LO Dôc 1p - Tn do - Hnh philc 

S: /TB - UBND Cta Lô, ngày tháng 5 nàm 2022 

THÔNG BAO 
A 9 V - V 9 - Ket Iutn cua dong chi Vo Van Hung — Pho Chu t!ch  UBND th1 xa 
ti phiên h9p giao ban UBND thj xã tháng 5 nãm 2022 

Ngày 9/5/2022, UBND thj xâ t chüc phiên h9p giao ban tháng 5/2022 
duôi sr chü trI cüa dông chI VO Van Hung - Phó Chü tjch UBND thj xã. Sau khi 
nghe báo cáo kêt qua thirc hin tháng 4 - nhim v1 tr9ng tam tháng 5/2022 trên 
các lTnh vi,rc và kiên phát biêu, kiên nghj, dê xuât cüa các dui biêu dir hçp, dông 
chI VO Van Hung — Phó Chü tjch UBND th xã kêt 1un giao nhim vii: 

1-Các phông, ban, ngành, ca quan, dan vj, UBND các phu6ng tiêp tiic tp 
trung dê triên khai 1rng phó djch Covid-19, tham muu chi dao  to chIrc tiêrn 
vacxin phông, chông djch COVID-19 cho tré tir 5 — 11 tuôi và 12— 17 tuôi. 

Trung tam Y tê hoàn thành nhp dr 1iu tiêm vác xin phông, chông djch 
COVID — 19 hoàn thành trm9c 3 0/5/2022. 

2- Rà soát các cong vic tr9ng tam, các van dê cir tn quan tarn dê giái quyêt, 
tuyt dôi không dê ton dçng. 

- Các phông, ban, ngành, co quan, dan vj, UBND các phi.thng tp trung xir 1 
7 cong vic ton d9ng trong tháng 4 hoàn thành truc 3015/2022(Gü'i kern các ni 
dung cong vic,). 

3- T.p trung phát triên kinh tê, chi dto nhân dan thu hoach vi Xuân, triên 
khai vi He — Thu. 

- Phông VH và TT chi dao  tang cithng tuyên truyên sâu rng các san phâm 
ocop. 

- PhOng Kinh t chü trI trin khai giOi thiu, tnmg bay các san phm OCOP 
ti các gian hang hoàn thành trithc 15/5/2022; dông thai rà soát, don dôc các 
lang nghê, HTX, h dan dã däng k san phâm OCOP dê trInh cong nhn nãm 
2022. 

4- Tang ciRing quán 1 nhà nrn9c v du ljch, trt tir do th, ra quân xr 1 
nghiêm hott dng vi phtm cüa các djch vij: Mo to nuâc, ô to din 4 bánh, hành 
lang an toàn giao thông; xá rác, nuâc thai không dung quy djnh ánh hu&ng rnôi 
trnông, vi phm quy hoach Tham mru to chirc các hoat  dng phçic v1i phát 
triên du ljch theo ké hoch dâ duc phê duyt. 

- Cong ty Co phân Môi trithng do thj và Djch vi1 du ljch tang tan suât thu 
gom rác thai theo hçip dOng dâ &rçYc duc k kêt, tuyt dôi không dê rác ton 
d9ng. DOi vâi rác thai phát sinh dt xuât nhu vO sO, hâi san trôi dt trên bäi 
biên.... giao các phithng chü trI huy dng 1irc lugng; Cong ty cô phân Môi 
tru?ng do th và Dch vii Du ljch ho trçi them phuong tin, nhân 1rc dé thuc 
hiên. 

- UBND phi.thng Nghi Tan tniên khai thrc hin v sinh viên 100% các khôi 
dê thu gom rác thai trên dja ban (bat dâu tir 20/5/2022). 

- Phông VH và TT 
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+ Tham mlxu thông báo cam hoat  dng sü diing ba thüng tti các kiot, trên 
dumg dao  b,khu lam viên hoàn thành truOc 15/5/2022; dông thi phân cong 
can b trirc và quân 1 vic cap phép các hoat dng galadilner, teambuildinh. 

+ Chü trI phôi hçp UBND phumg Nghi Hãi khâo sat, xây dimg kê hoich to 
chirc Lê hi hoa däng. 

- UBND các phithng tang cuàng kiêm tra, xi:r l tInh trng nhân dan và du 
khách trài bat  an uông trên thâm có phIa Dông BInh Minh. 

- Phông QLDT tAng cung kiêm tra xir 1 trt tr xây dirng, kiên quyêt xir l 
nghiêm nhu'ng tnthng hçp xây dmg không phép, không diing giây phép xây dmg. 

- Di QLTTDT 
+ Phôi hçp UBND các phung to chirc kiêm tra vi phm hành lang an toàn 

giao thông trên dja bàn, dtc bit tai  các tuyên dixèng BInh Minh, Nguyn Xi, 
Sào Nam, ththng ngang sô5, sO 6 (báo cáo kêt qua hang tuân ye PCT. UBND thj 
xA phiic trách kinh tê); kiêm tra, xr l các diem kinh doanh via he không thrc 
hin dung rnâu phê duyt hoàn thành truic 20/5/2022. 

+ TAng cung kiêm tra vic niêm yet giá cà các djch vii, dc bit là nhà 
hang, khách san. 

- UBND phung Nghi Thu, Nghi Huo'ng, Thu Thüy kern tra, xir l tInh 
trng xâ rác tai  các ho ga vào h thông nithc thai cüa các kiot không có hthi thu 
ngAn hoàn thành trithc 15/5/2022; xr 1 nghiêm các truèng hçip dt bàn ghê kinh 
doanh An uOng trên dung dao  b và di.ri bAi biên, An xin, ban hang rong, chèo 
kép khách. Triên khai thu thuê kinh doanh du ljch dirt diem trithc ngày 
15/5/2022. 

- Ban QLDT phi hcip Din içrc Cira Là kim tra, rà soát h tMng din kinh 
doanh kiot Dông BInh Minh dam bào on djnh nguOn din phc vi kinh doanh 
hoàn thành truóc 15/5/2022. 

5- Hoàn thành các thu tVc  dâu tu các cong trInh dA duqc phê duyt, giâi 
ngân dâu tu cOng. 

-Trung tam PTQD 
+ TrInh qu51 dat, giá dat dé các phông, ban tham mixu UBND thj xA de dâu 

giá dat các khu quy hochtheo kê hoach. 
+ TrInh phé duyt dôi ttrçmg, qu5 dat các dr an diing BInh Minh, duàng 

vàobên 5,6 de triên khai BTGPMB. TrInh phê duyt qu dat, TDC giai doan 2 
Quôc lô yen biên (hoàn thành trrnrc 25/5/2022). 

+ TrInh phucng an TDC dir an ha tang thr&ng 6-11 tri.r&c ngày 15/5/2022 
chuyên phông phông TN và MT thâm djnh trInh UBND thj xa dê thrc hin. 

- Ban QL các dir an DT hoàn thành các thu tiic ho so, phuong an dê khài 
cOng các dr an: m rng dtthng BInh Minh, Nguyen Hue, duing II', dixè'ng vào 
ben 5,6, tn s lam vic Thu Thüy, thiêt chê vAn hóa Nghi Tan. 

6- TAng cu&ng cOng tác cài each hành chInh, Ap ding tIch circ ISO 9001: 
2015; nâng cao chat lugng, hiu qua hoat dng cüa b phn mt cua, thirc hin 
nghiêm tue CCHC muc d 3 và 4. 

- Phông VH và TT tiêVti1c cM dao  triên khai sâu rng djch vi buu chInh 
cOng Ich, nhat là các quy trInh dä dAng k. 

- Phàng QLDT chü trI phôi hçip Chi nhánh VP dAng k dat dai trInh phê 
duyt quy trInh tách thua hoàn thành truc 15/5/2022. 
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7- Thirc hin côngtác dy và h9c dung chü tnrang, k hoach cüa B, Tinh; 
chuân bj các diêu kin to chüc h9p BCD các kS'  thi näm 2022. Triên khai cong tác 
kiêm tra \TSATTP, phông djch, giá djch vi y tê tii các quay thuôc tu nhân; dam 
bào tot các chê d chInh sách, tiêp tiic giài quyêt vic lam, phôi h9p triên khai 
các1rpdàotonghê. 

8- Duy trI nghiêm chê d tr1rc san sang chiên dâu; tang cung cong tác 
tuân tra, kiêm soát, 11am bat tInh hInh dam bào ANCT, TTATXH trên dja bàn, 
dc biêt an ninh du lich. 

- Cong an thj xà ra quân trân áp ti phm, xir l vi phim an toàn giao thông, 
t nan  xA hi, vi phm ma tüy, tInh trng xe din chô' khách mua hang hóa 
huâng hoa hông 

- Ban QLDT phôi hçip phông QLDT, Cong an lap dt các biên báo giao 
thông tai  các diem Câu Cira Hi, duàng Vinh — Ci:ra Là, Quàng trumg BInh 
Minh hoàn thành truâc 20/5/2022. 

- Ban CHQS thj xâ rà soát các ni dung cOng vic phiic vi diên tp khu virc 
phông thU thj xã, ra quân thu gom thirc bI. 

- Hat kiêm lam Vinh — CUa Là: Tang cung tuyên truyên, 1irc lung tuân 
tra, trrc rmg, phôi hçip các ngành chUc nàng thj xã kiêm tra han  ché không de 
xày ra tInE trng cháy rrng. 

- Cong an thj xã, Di QLTTDT, UBNID các phuing tang cuàng tuân tra, xU 
1 nghiêm các xe din 4 bánh vi pham quy chê theo thâm quyên tai  Quyêt djnh 
933/QD-UBND ngày 7/4/2022 ye ban hành Quy chê quàn 1 phuong tin xe 
din 4 bánh trên dja bàn thj xa CUa Là nàm 2022. 

- DOn Biên phông CUa khâu Cãng CUa Là — Ben ThUy phôi hçip lirc luçing 
chUc näng kiêm tra, xU l các tmng hçp thuyên ngu dan ch& khách ra Dào ngu 
trái phép. 

9- Rà soát các don thu khiêu nai  to cáo, tham muu chi dao  giâi quyêt dUng 
thâm quyên, thai gian, kjp th?yi xi:r l cho cOng dan. Rà soát cac cOng vic sau 
kêt lun các doàn thanh tra cap trên dê chi dao  thrc hin. Kiêm tra vic chap 
hành cong vii, cOng tác câi cách hành chInh tai  các co quan, don vj, các phuông; 
xU l nghiêm các truàng hçp vi pham. Siêt chat k' lut, k cuong hành chInE. 
TO chUc tiêp cong dan dung quy dnh. 

Trên day là kêt lun cUa dông chI VO Van HUng — Phó ChU tjch UBND thj xã 
tai phiên h9p giao ban tháng 5/2022. Van phông HDND-UBND th xã Thông báo 
Van phông UBND tinh, TT Thj Uy - HDND thj xà, lãnh dao  UBND thj xã dê chi 
dao; các phàng, ban, don vj thj xã, UBNI) các phuing triên khai thirc hin./. 

TVo'i nhân: 
- VP UBND tinh (b/c); 
- TT Thj üy, TTHDND thj xã (b/c); 
- BTV Thj üy; 
- Chü tjch, PCT. HDND thj xã; 
- Các PCT. UBND thi xâ; 
- UBMTTQ và các doàn the thi xà; 
- Các phông, ban, dan vj thj xâ; 
- UBND các phrnrng; 
-Lu'u:VT. 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

Vô Van Th9 
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Các nhim vii du'Q'c Chü tjch, các PCT.UBND thj xä giao hêt tháng 5 phãi hoãn thành 
Kern theo thông báo kêt 1un so: TB-UBND ngày tháng nàrn 2022). 

T 
T 

Ni dung cong vic thrçrc 
giao tham miru, giãi quyt 

Don vj thrqc giao 
tham miru, giãi 

quyt 

Dtrqc giao ti Van ban Thôi gian giao hoàn 
thành 

Các do'n vj tr din giãi, 
nguyen ngân, kê hoch 

thôi gian tOi 
1 Dông thii tham mixu phumg 

an thành 1p hip hi xe din 
Phông QLDT TBKL s 30/TB-UBND 

ngày 11/03/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 03 näm 2022 

30/5/2022 

2 Tham mu'u hoàn thin d báo 
cáo tinh Quy hoich phIa 
Dông BInh Minh 

PhOng QLDT TBKL sé, 30/TB-UBND 
ngày 11/03/2022 Thông 
báo kêt Iun giao ban 
tháng 03 näm 2022 

30/5/2022 

3 Trin khai dam báo tin d 
dim dn du ljch Nghi Thüy 
hoàn thành h? tng k5 thuât. 

Phông QLDT TBKL s6 30/TB-UBND 
ngày 11/03/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 03 nãm 2022 

30/5/2022 

4 Tp trung trin khai dy dü 
thu tiic dê khâi cong d? an 
ma rng Dithng BInh Minh. 

Ban QLCDA DT TBKL s 30/TB-UBND 
ngày 11/03/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 03 näm 2022 

30/5/2022 

5 Tp trung don dc din vj tu 
vtn, xay dirng, cac phông/ 
dcin vj lien quan d trin khai 
xay dirng 03 cng chào 
(dithng Hoang Nguyen Cat, 
duang Lê Thj Bach Cat, 
dithng vâo Chç Bn Ca) 

Ban QLCDA TBKL s 30/TB-UBND 
ngáy 11/03/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng 03 nãm 2022 

30/5/2022 

6 Di vâi dir an duang 6-11: 
Trên co sa tham muu cüa 

Phông TN và MT TBKL so 32/TB-UBND 
ngây 1 1/03/2022 Thông 
báo kêt luân cña 

30/5/2022 



Trung tam PTQD v quy djnh, 
thu cu kin nghj cüa các h 
dan d 1tp thu tuc, phuong an 
v suit TDC, qu5 dit TDC gui 
UBND, phông TNMT tham 
nnru QD tnrc 15/4/2022 

PCT.UBND tai buôi lam 
vic BTGPMB dir an 
tr9ng diem 

7 Tham muu k hotch d thj xã 
lam vic vâi kho dông, ngu 
dan chun bj nãm du ljch 
2022 

Phông kinh té TBKL so 30/TB-UBND 
ngây 11/03/2022 Thông 
báo kêt 1un giao ban 
tháng03nãm2022 

30/5/2022 
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