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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã 

tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 9 năm 2022 

 

Ngày 14/9/2022, UBND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì 

của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự họp có các 

thành viên Ủy viên UBND thị xã và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan. 

I. TẠI PHIÊN HỌP, UBND THỊ XÃ ĐÃ NGHE VÀ CHO Ý KIẾN 

CÁC NỘI DUNG 

1- Quy hoạch khu ẩm thực phường Nghi Thu (Phòng QLĐT chuẩn bị). 

2- Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, XDCB, NSNN 9 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 (Phòng TC - KH chuẩn bị). 

3- Kết qủa khai thác quỹ đất 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

(Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị). 

4- Công tác CCHC 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (Phòng 

Nội vụ chuẩn bị). 

5- Kết quả 01 năm đề án nâng cao đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 

2021 – 2025; dự thảo kế hoạch chuyển dổi số giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng năm 2030 (Phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị). 

6- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (Công an thị xã chuẩn bị). 

7- Bàn công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị). 

II. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ ĐỐI VỚI CÁC NỘI 

DUNG BÁO CÁO 

1-Quy hoạch khu ẩm thực phường Nghi Thu. 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của đơn vị tư vấn. Giao 

phòng QLĐT thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp chỉ đạo đơn vị tư 

vấn hoàn chỉnh quy hoạch để trình BTV. Lưu ý một số nội dung: 

- Quy hoạch khu ẩm thực phường Nghi Thu thực hiện đúng theo Quyết 

định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc 

khảo sát địa điểm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ẩm thực tại phường 

Nghi Thu. 

- Thiết kế kiến trúc không gian đảm bảo đẹp, hiện đại, phù hợp với kinh 

doanh ẩm thực.  

- Chú trọng xây dựng các phương án thu gom nước thải, rác thải; đối với 

nước thải yêu cầu đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải của thị xã; đối 

với rác thải phải xây dựng phương án thu gom kịp thời, xử lý căn cơ tại nguồn 

đảm bảo VSMT. 

- Khu vực đỗ xe cần khảo sát thêm để liên kết với các bãi đỗ xe hiện có trên 

địa bàn và các trục đường giao thông có thể bố trí được đảm bảo an toàn, an ninh. 

- Hệ thống cây xanh phải bố trí cây hợp lý, phù hợp quy hoạch chung của 

thị xã và thời tiết. 
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2- Tình hình thực hiện Kế hoạch KT- XH; dự toán NSNN và xây dựng 

cơ bản 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung các báo cáo. Giao phòng TC - KH 

thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo để trình BTV 

và BCH Đảng bộ thị xã. Lưu ý một số nội dung: 

- Báo cáo KT – XH:  

+ Phòng TC – KH: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 để so sánh với 

kết quả đạt được 9 tháng đầu năm để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

+ Phòng QLĐT: 

 Tham mưu tập trung triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa phía Đông 

đường Bình Minh (Thực hiện theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

31/8/2022 về giải tỏa các kiot khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh 

và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh; Công văn số 

1384/UBND-ĐT ngày 8/9/2022 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện 

kế hoạch giải tỏa các kiot phía Đông đường Bình Minh). Chủ trì phối hợp 

Công an thị xã xây dựng phương án quản lý hoạt động xe điện 4 bánh năm 2023 

trình UBND, BTV nghe và cho ý kiến (hoàn thành trước 30/10/2022). 

+ Phòng Y tế: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tiêm phòng đúng kế hoạch. 

+ Phòng Kinh tế: Rà soát các mô hình kinh tế để chỉ đạo và phát huy hiệu 

quả, chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông đảm bảo diện tích và kế hoạch, tái đàn; 

khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại, kho 

đông, ẩm thực. 

+ Phòng VH và TT: Chủ trì phối hợp các phòng, các ngành chỉ đạo các dịch 

vụ triển khai kế hoạch kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm; Đồng thời xây 

dựng phương án quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước và các dịch vu khác trên 

biển, khu du lịch năm 2023 trình UBND thị xã, BTV Thị ủy (hoàn thành trước 

30/10/2022). 
+ Phòng LĐTBXH: Rà soát các chỉ tiêu, đối tượng, chế độ chính sách để 

tham mưu giải quyết kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. 

 - Thu, chi ngân sách:  

+ Trung tâm PTQĐ: Rà soát kế hoạch, các khu đấu giá đã được phê duyệt 

tăng cường đấu giá tăng nguồn thu đảm bảo vượt kế hoạch đề ra. 

+ Chi cục thuế Bắc Vinh: Tập trung thu các loại sắc thuế, phí đảm bảo vượt 

kế họach, nhất là thuế xây dựng cơ bản, trước bạ, nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất 

của các dự án, thuế thương mại điện tử...Hoàn chỉnh kế hoạch thu thuế năm 

2023 để triển khai thực hiện. 

+ Phòng TC – KH: Cân đối, quản lý tốt nguồn chi đúng quy định. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản:  

 + Phòng TC – KH phối hợp Ban A, các ngành, đơn vị, UBND các phường 

tập trung giải ngân đầu tư công đảm bảo tiến độ; bám sát kế hoạch đầu tư công 

trung hạn để ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm như: Dự án mở 

rộng đường Bình Minh, đường vào bến 5,6; Nhà Văn hóa Nghi Tân, trụ sở làm 

việc phường Thu Thủy, đường Nguyễn Huệ (đoạn Sào Nam đến Nguyễn Xí) và 

một số công trình  khác  theo Nghị quyết HĐND thị xã phê duyệt. Ưu tiên bố trí 

nguồn vốn đối ứng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. 

+ Ban A: Triển khai các bước để khởi công các công trình: Mở rộng đường 

Bình Minh; nối Quốc lộ 46 với bến cảng 5,6; dự án nước thải giai đoạn 2....Lập 
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tiến độ chi tiết về thời gian, thủ tục đầu tư, GPMB, thi công các công trình do 

Ban A làm chủ đầu tư. Phối hợp Phòng TC – KH, QLĐT rà soát, lập tờ trình đầu 

tư hạ tầng, chỉnh trang phục vụ năm du lịch 2023 và phục vụ giải phóng mặt bằng 

phía Đông đường Bình Minh trình HĐND phê duyệt. 

+ UBND các phường bám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê 

duyệt để đẩy nhanh tiến độ; xây dựng cụ thể từng công trình, lộ trình cần đầu tư 

trong năm 2023 trình UBND thị xã phê duyệt thực hiện. 

3- Kết qủa khai thác quỹ đất 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, giao Trung tâm 

PTQĐ thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo thực 

hiện. Lưu ý một số nội dung:  

- Trung tâm PTQĐ: 

+ Tăng cường đấu giá đất để tăng nguồn thu. Rà soát các khu đấu giá đã có 

hạ tầng để ưu tiên đấu giá, đồng thời triển khai GPMB, hạ tầng các khu còn lại 

để có lộ trình đấu giá. 

+ Kiểm tra, giám sát chặt chẽ năng lực của đơn vị tổ chức đấu giá để tham 

mưu tiến hành quy trình đảm bảo thời gian. 

+ Rà soát, đôn đốc các trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá 

và báo cáo Chủ tịch, các PCT.UBND thị xã trước 30/9/2022. 

- Phòng TC-KH: Tham mưu ưu tiên nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi 

thường GPMB đối với các khu quy hoạch để thực hiện đấu giá. 

4. Công tác CCHC 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, giao phòng Nội vụ 

thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo thực hiện. 

Lưu ý một số nội dung:  

- Phòng Nội vụ: 

+ Tiếp tục triển khai tích cực, sâu rộng và đồng bộ CCHC trên địa bàn, 

phấn đấu tốp 5 toàn tỉnh, mục tiêu hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ công 

phục vụ nhân dân, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân.  

+ Rà soát các tiêu chí về đánh giá chất lượng CCHC (các tiêu chí đạt, chưa 

đạt, đồng thời tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện, báo cáo lãnh đạo 

UBND thị xã trước 25/9/2022). 

- Phòng TC – KH: Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai dự án Đô thị thông minh. 

- Văn phòng HDND – UBND thị xã: Phối hợp phòng TC – KH trình UBND 

thị xã chủ trương thực hiện dự án Đô thị thông minh trước ngày 26/9/2022. Theo 

dõi và đôn đốc việc thực hiện, xử lý văn bản trên hệ thống VNPT của các phòng, 

đơn vị, UBND các phường. Triển khai thực hiện đồng bộ chữ ký số. 

5- Kết quả 01 năm đề án nâng cao đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai 

đoạn 2021 – 2025; dự thảo kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng năm 2030. 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kế hoạch, giao 

phòng VH và TT thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh 

báo cáo, kế hoạch trình BTV và thực hiện. Lưu ý một số nội dung:  

* Đề án nâng cao đời sống văn hóa 
- Phòng VH và TT: 

+ Bám sát các tiêu chí xây dựng tại Đề án để phân tầng thực hiện; những tiêu 

chí không liên quan đến kinh phí đầu tư tập trung chỉ đạo thực hiện trước; các tiêu 

chí liên quan đến kinh phí đầu tư phải xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện. 
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+ Phối hợp phòng Nội vụ rà soát bố trí cán bộ của ngành từ thị xã đến 

phường đảm bảo đúng năng lực, sở trường và đảm đương nhiệm vụ được giao. 

+ Chủ trì phối hợp phòng QLĐT rà soát quy hoạch các nhà văn hóa để lập 

quy hoạch và đầu tư đảm bảo thiết chế đồng bộ (báo cáo, đề xuất lãnh đạo 

UBND thị xã trước 25/9/2022).  

+ Làm việc cụ thể UBND các phường rà soát các công trình đầu tư công 

trung hạn để bố trí ngân sách đầu tư xây dựng nhà văn hóa theo lộ trình. 

+ Phối hợp LĐLĐ chỉ đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh 

nghiệp hoàn thiện các tiêu chí, đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa. 

+ Tham mưu nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là tôn 

vinh được danh hiệu gia đình văn hóa tạo sức mạnh xây dựng dòng họ, 

khối...văn hóa. 

- Phòng QLĐT: Chỉ đạo các phường rà soát bổ sung quỹ đất quy hoạch xây 

dựng nhà văn hóa khối đảm bảo đúng mục tiêu, tiêu chuẩn và quy định. 

* Kế hoạch chuyển đổi số 

Giao phòng VH và TT khảo sát cụ thể tất cả các nội dung theo Nghị quyết 

của Tỉnh trên địa bàn thị xã, khả năng đáp ứng hiện tại, để xây dựng mục tiêu 

thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn phù hợp và thực thi cao. Trong đó ưu 

tiên phát triển chính quyền số là trọng tâm. 

6- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm 

bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung Kế hoạch, giao phòng Công 

an thị xã tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp để hoàn chỉnh báo cáo trình 

BTV và thực hiện. Lưu ý một số nội dung:  

- Rà soát một số nội dung, câu từ tại kế hoạch để xây dựng phù hợp với tình 

hình thực tế thị xã. 

- Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, các đề án thị xã đã 

xây dựng, đặc biệt là kế hoạch tham mưu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu 

quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn, xây dựng hình ảnh người 

cán bộ Công an trên phố biển “đẹp trong lòng dân, thân thiện trong lòng du 

khách” thị xã đã phê duyệt để tích hợp đảm bảo hiệu quả, sát thực tế địa bàn. 

7- Bàn công tác cán bộ. 

UBND thị xã thống nhất với nội dung Tờ trình, giao phòng Nội vụ hoàn 

chỉnh các thủ tục hồ sơ đúng quy trình, quy định để thực hiện.  

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng tại phiên 

họp Ủy viên ủy ban thị xã tháng 9/2022. Văn phòng HĐND-UBND thị xã thông 

báo để TT Thị ủy, TT HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã biết để theo dõi, chỉ 

đạo; các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (B/c);      

- TT Thị ủy; TTHĐND thị xã (B/c); 

- Các PCT UBND thị xã; 

- MTTQ và các đoàn thể thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thị xã; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT.                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thọ 
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