
t: v N!IA DAN 
1'LI! XA CU'A LO 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NA\l 
Dc 1p - Ty' do - iIinh phüc 

Cira Lô, ngày I/lang 6 nãm 2022 So: /UBND-VP 

Vê viec báo cáo kt qua thirc hin các 
nôi dwig ducyc giao tai  các TBKL và 

chuán b nôi dung báo cáo tti phiên 
1icp giao ban tháng 7/2022 

Kinli gui 
- Các phông, ban, dcin vi thi xä; 
- UBND các phuing, 

D chuân bj tot các ni dung phuc vii phiên hp giao ban UBND th xd tháiig 

7/2022. UBND thi xá giao Trirng các phông, ban, don vi lien quan, ChO tch UI3NI) 

cic phumg báo cáo kt qua vic thrc hin các cOng vic duçc giao Va chuán hi tot 
ml s iii dung dé báo cáo tai  phiên hçp, Cu th: 

I. F3áo cáo két qua vic thrc liin các ni dung, cOng vic duc giao trong cc 

Thông báo kt 1un cda Chü tch, các PCT UBND th xä tai  các buOi lam vic vi cc 
p!löng. don vi lien quan Va tai các phiên hop  giao ban UBND th xâ; Báo cao gui ye 
LUND th xá (qua Van phong f-fDND-UBNL) tru*c ngãy 04/7/2022 d lông hqp bio 
CaO ihic vçi CUQC h91). (Ltru y ni dung iheophi /ic thu/i kè,n,. 

2. Gino các pliOng lien quaii, UBND các phu'ng chuãn b báo Cáo hông aii bii 

gu'i ye Van phOng HDNI)-UBND thj xã tru'ó'c ngãy 04/7/2022 qua da clii Email: 

cunki iilaiLcoffl.  

2.1. P/ilmg VII và TT 

- Dánh giá tInh hInh boat dng du ljch trên da bàn, nhim vçi trong turn thçi'c liiii 
iliui gian ti. 

- 1io cao cu thC kt qua kirn tra, xi.r 1' nhüng tOn tai  trong boat dông du ljch iiliu': 
Nlo ion ihung, ba kCo, karaoke am 1ucng len, qua thi gian quy dinh;  phá ga dh \i. 

mO tO, 0 tO din hoat do khOng dáng quy dj.nh, deo barn, chèo kéo khách, vi phain chu 
truong 5 khong" cua thi xä; dánh giá ci.i the phung, don v thu'c hiën tt vá chua tOt. 

2.2. P/thng LD TB V(i XH 
- l)án!i giá CIJ the kCt qua kiêrn tra, xr 1 van d an xin, ban hang rong cOn timg 

pliuo'ng. iiiii'm \'I tl'ong tarn can thçrc 1iiii thoi gian tci. 

- 1)inh hu'O'ng môt s hoat dông hu'ng ye ngày Thu'ong biiili Lit s 27'7. 

2.3. P/iông Kijil, tê 

- Mt s lu'u trong kirn tra cong tác PCTT tai các don v, cac phu'O'ng cOn lii. 
- Cãc phu'ong an khoi thông kenh rnu'ong ni dng truc rnüa rnu'a bão. 

- Phuong an clii dao  ngu dan vu'on khoi dárth thüy san. 



TM. V BAN NHA\ ]). 

CHU T!CFI 

2.4. P/tong 1/V vu MT 

J)ánh giá ci the cong tác thu gorn rae thai trên da bn gán vi \içe tnn khai 

Ihuc hiCn d an thu gorn rae thai, nuc thai giai doan 202 1 — 2026. 
2. .. Van p/tong dáng i dlii dui Ciii nhánl, Cñ'a Là 
Datili giá kt qua cii the buOc du dat  drçyc, nhüTlg ton tai  Va nhiçm \lJ tho'i gian 

lói Irong qua trInh phi hcp thijc hin djch vij cOng ich v dt dai. 

2. 6. Tning tam p/tat triên Qii55 dat 

Báo cáo cáo vu'ng rnc, d xut kë hoach BTGPMB cáo dij an trQng (11cm va 

cac kim du giá. 

2. 7. Bun quaii 1j do till 

Báo cáo kC hoach trin khai khcii thông h thng irnrang thoát mroc. xii 19 cáo 

su' cô vC iurc thai. ct tia cay xanh tnrc nina rnu'a bâo; kin nghi d xut trong vic 

triCn kliai thu'c hién. 
2.8. Bun QL('DAD T t/ij xä 

Thu tue hO so và tiên d cáo bu'c dé triên khai kh&i cOng các di an trCn Wa ban: 
n1iithg klió khän, vu'drng mac, dé xuât can tp trung giái quyét. 

2.9. DÔiQLTTDT 
Két qua xü' 19 các vi pharn ye Trt ti.r dO thj, vi pham hánh lang ATGT. mOt  so 

nhicin vij lrQng tarn thçrc hin trong thai gian ti. 

3. Các phOng, ban, ngánh lien quail: Chuãn b các iii dung dánh giá va dinh 

liuOng hoat dng trên cáo linh vrc cho ca s& theo chñc nãng. nhicm vij duoc phIn 

cOng. 

Luu : Tái lieu phijc vi cáo cuc hop Van phOng HDND — UBNI) thj sC gin 
\ao lip flur cOng vu. 

YCu câu Tru(rng cáo phOng, ban, don vj lien quan nghiCrn tao to chá'c tiii'c hin 
và truy cp khai thác tãi Iiu dê tharn dij hçp 

i'W1 Fl/till? 

i"Jhtr Iréti. 
- ('liii tich. cic PCT liii x: 
- Lirti 

Doãn Tiên L)üng 



Cac iiIiitn \J duc Chu 1 ICIT. cc PCT.t I31) ih xä giao hi iIing 6 chtn+ iwn thnh 
(Kèin t/ieo Cong i'in s /tJB.\TD- VP ngày tliáng 6 ,iãn, 2022) 

Duyc giao tai \~n ban (c do'n vi tirdiên giai. 
nguên ngin, he hoach 

thôi gian tó'i  

Nôi dung e(ng vie du'oc 
giao thani mini, giii tuyt 

Tnên khai dani bo tin do 
diem dn du hch Ngh ThOy 
hoôn thânh ha ing k ihuãt. 

PhOi hop UBND phu'è'ng 
Nghi Tn dC iharn muu van 
ban, thO tuc quy hoach Cho' 
Nghi Tan, hudng din UBND 
phu'ông hra chon don vi tu 
van dé tnCn khai lop quy 
hoach theo quy dinh. 

Thô gian giao 

hoan Iii ii Ii 

30/6/2022 

truó'c ngây 
15/6/2022 

TBKL so 59/TB-UBND 
ni 7/6/2022 Thông bão 
kél. luOn giao ban tháng 6 
nãm 2022 
TBKL sO 59/TB-UBND 
ngav 7/6/2022 Thông báo 
kêt luOn giao ban tháng 6 
narn 2022 

Do'n vj du'ç'c giao 
thani mn'u, gial 

quyêt  

Phônz QLDT 

Phông QLDT 

TBKL so 59/TB-UBND 
ngOy 7/6/2022 Thông báo 
kOt 1un giao ban tháng 6 
nãrn 2022 

3 Tham muu ké hoach dC thi xã 
lam viêc vO kho dOng. ngu' 
dan 

PhOng kinh tC 30/6/2022 

tru'óc ngây 
2 0/6/2022. 

TBKL sO 59/TB-UBND 
ngOy 7/6/2022 Thông bOo 
ket 1un g]ao ban thOng 6 
nãrn 2022 

4 Phông Kinh tê tp trung chi 
do UBND cc phu'ang hoan 
thânh viêc danh sO cho cOc 
thuyên th6ng 

5 Hoàn thOnh nhOp dO' hu tiêm 
vc xin phong. chng dch 
COV1D• 19 

Trung tam Y tO TBKL sL59/TB-UBND 
ngOv 7/6)22 iliOng bOo 
kCi ]uOn glao ban thOng 6 
nOrn 2t22 

30/6/2022. 

1Tu'CC ngOy 

30/6/2022 
6 Trinh p1'o'n n TD( du in Trung tOrn P101) 

La tOns duun - I] ahuvOn 
o:n. T\ a 

TRKL sO 5c/iB-uBND 
2: 2 Thông bOo 

2: ihOng 6 



(1 E 

[Ô :h yen truyCn, vC'ii B N 1) 
cIu cc iiinh viên ccia h gia p1iirông 
dinh co ihuyên thung k9 cam 
kCt ye ' iCc không SLf dcing 
thuyCn thing dC cha khách 
du lich di côu mirc, di lat trCr, 
biCn cic phirông trçrc tiCp 
thuc hin vic dánh so thuyCn 
thiling 

* HF[ ô )'[ B-( K\[) hotti tFH truc 
niy 7/6/2022 Thông ho ngàv 20/6/2022. 
kCt man giao ban tháng 6 
niTun 2022 

8 Tap trung don dôc thu nq UBND 
dong thuC ho kinh doanh phIa phirông 
Dông dumg BInh Minh 
TBKL so 59/TB-UBND ngây 
7/6/2022 Thông báo kêt luan 
giao ban tháng 6 nãm 2022 

cac TBKL so 59/TB-UBND 
ngây 7/6/2022 Thông háo 
kCt 1un giao ban tháng 6 
nãm 2022 

(hoân thmh trLro'c 
ngty 15/6/2022). 

9 Phôi hap dan vi tu van dC BanA 
kháo sat nao vet tuyên luong 
thuy nOi dia ttr cáng Cta LO 
den Ciit cáng neo du ttu cá 
pht.rông Nghi Tan dê dé xuat 
cap có thttm quyên có 
plurorig ui dâu tu. 

TBKL so 59/TB-UBND (hoán thành trtthc 
ngiy 7/6/2022 Thông hto 20/6/2022) 
kCt luan  giao ban tháng 6 
nãm 2022 

10 Chu tn. phôi hap UBND Ban Quán 
phuông ri soát dC kp thi tu th: 
stra. thav the he thông nap 
rnrunu hO ga b htr honu 
nhãm durn báo an totn cho 
Nhdn d.iri, du khách  

TBKL so 59/TB-LJBND (hoan thânh trnróc 
ngay 7/6/2022 Thông bto 15/6/2022). 
kCr. titan  giao ban tháng ( 
nãtn 2022 

iT Ra soit ic khoán thu. tham Chi cue ThuC Bc 'TBKL s 59/TB-LtB\D 
:hrc hop B( 'D thu V nih iuv 7/6/2022 Thông 

kCt IU[Lfl giao ban thâng 

     

 

tnrc 15/6/2022 

  

        

        



ngän scI Don dSc UBT\D 
CaC ph ring lip flung cOng 
laC thu ncin sOch. 

  

iiän :c:: 
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