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THÔNG BÁO 

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

tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 11 năm 2022 

 

Ngày 3/11/2022, UBND thị xã tổ chức phiên họp giao ban tháng 11/2022 dưới sự chủ 

trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả 

thực hiện tháng 10 - nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 và ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề 

xuất của các đại biểu dự họp, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã kết luận: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 10 

Tình hình dịch COVID-19, dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát. Tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả và cơ bản hoàn thành kế hoạch giải tỏa kiot Đông đường 

Bình Minh, nhân dân đồng thuận, phấn khởi. Chỉ đạo phát triển kinh tế, du lịch, đầu tư 

hạ tầng, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực triển khai đồng bộ và đúng chủ trương, kế 

hoạch đề ra; Bảo vệ thành công dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo 

triển khai thi công dự án đường Bình Minh mở rộng, đường Nguyễn Huệ, phối hợp 

đảm bảo mặt bằng, an toàn thi công đường Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2, Quốc lộ ven 

biển đoạn qua địa bàn thị xã; BTGPMB tại các dự án trọng điểm triển khai quyết liệt 

và chủ động, tập trung giải ngân đầu tư công, thu thuế được 69,7 tỷ đồng. Quản lý tốt 

đất đai và quy hoạch, vệ sinh môi trường kịp thời, vệ sinh an toàn thực phẩm, An ninh 

chính trị, trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội đảm bảo, ổn định nền nếp dạy và 

học. Rà soát các tiêu chí, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện CCHC, áp dụng ISO, xây 

dựng sản phẩm OCOP. Tổ chức các hoạt động: Gặp mặt nhân ngày doanh nhân Việt 

Nam, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, thành lập các Ban xây dựng đảng…thi dân vũ 

gắn với thăm hỏi, tặng quà chính sách, gia đình khó khăn hiệu quả, thiết thực.  

Bên cạnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 
- Có 15 nội dung công việc tại các Thông báo kết luận thị xã giao thực hiện đến 

nay chưa hoàn thành thời gian yêu cầu.  

-  Việc triển khai thu nợ tồn đọng chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; Trách nhiệm của 

một số đơn vị đảm nhận chăm sóc cây xanh, thảm cỏ chưa cao, tiến hành cắt tỉa chưa 

đúng chủ trương, nạo vét mương thoát nước các tuyến đường chưa đạt kế hoạch. 

- Trách nhiệm của một bộ phận nhân dân trong việc chấp hành chủ trương 

BTGPMB chưa cao, tự ý cơi nới, hợp đồng kinh doanh không đúng quy hoạch, không 

đảm bảo mỹ quan các phường chưa xử lý kịp thời. 

- Việc triển khai thực hiện ký số trên hệ thống chưa đồng bộ và diện rộng. 

- Tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu chưa đạt kế hoạch đề ra. 

BTGPMB một số dự án chưa đạt yêu cầu. 

- Một số nội dung công việc UBND thị xã giao nhưng trách nhiệm xử lý của một 

số phòng, đơn vị, phường chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện ở cơ sở chưa thường xuyên, phối hợp xử lý chưa nhuần nhuyễn. Trách 
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nhiệm giải quyết đơn thư cho công dân ở cơ sở chưa cao, có hiện tượng né tránh trách 

nhiệm. Thông tin báo cáo chưa kịp thời. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 
1.Tiếp tục triển khai ứng phó, kiểm soát tốt dịch COVID-19, dịch bệnh gia súc, 

gia cầm.  

- Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường: Tiếp tục nâng cao tình thần trách 

nhiệm, tuyên truyền và kịp thời ứng phó phòng chống dịch bệnh trong mọi tình huống. 

- Phòng Y tế: Chỉ đạo tiêm vacxin phòng dịch Covid -19, nhất là cho học sinh, 

cập nhật đầy đủ dữ liệu tiêm vacxin. 

- Phòng Kinh tế: Tham mưu chỉ đạo tổ chức tiêm phòng dịch, phòng chống rét 

cho gia súc, gia cầm. 

2. Đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị, rà soát các Nghị quyết HĐND thị xã, 

các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện. Xử 

lý dứt điểm các công việc tại các Thông báo kết luận của UBND thị xã giao chưa hoàn 

thành, các vấn đề cử tri quan tâm. 

- Các phòng, đơn vị, UBND các phường: Ban A, VH và TT,  QLĐT, TN và MT,  

Chi cục Thuế, Trung tâm PTQĐ, UBND các phường tập trung tham mưu và chỉ đạo xử 

lý 18 công việc còn tồn đọng (có phụ lục giao thời gian hoàn thành kèm theo). 

- Các phòng, đơn vị, UBND các phường: TC-KH, TN và MT; QLĐT; Nội vụ; 

LĐTB&XH; Y Tế; Trung tâm PTQĐ thị xã; Trung tâm Y tế thị xã; Ban CHQS thị xã; 

Điện lực Cửa Lò; Công ty CP cấp nước Cửa Lò; Bưu điện thị xã; Ban QLCDA ĐT thị 

xã;  UBND phường Nghi Hòa, Nghi Thủy; Nghi Hải, Thu Thủy tập trung xử lý 69 vấn 

đề cử tri quan tâm (Theo công văn số 1703/UBND-VP ngày 25/10/2022 về việc trả 

lời các vấn đề cử tri quan tâm). 
3. Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế, ổn định sản xuất kinh doanh, triển khai sản 

xuất hoa màu, tái đàn, phát triển các mô hình kinh tế, bám ngư trường... 

- Phòng TC – KH: Rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – 

QPAN năm 2023 phê duyệt thực hiện; Chỉ đạo các phường xây dựng và tổ chức thảo 

luận để giao chỉ tiêu thực hiện năm 2023 hoàn thành trước 30/11/2022. Quản lý tốt 

việc thu – chi ngân sách. 

- Phòng Kinh tế: Tham mưu chỉ đạo ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản gắn với 

trách nhiệm bảo vệ vùng biển. 

- Chi cục Thuế Bắc Vinh: Tập trung thu ngân sách, thuế đảm bảo đạt và vượt kế 

hoạch đề ra, chống thất thu thuế; Triển khai sớm lộ trình, kế hoạch thu thuế năm 2023. 

- Trung tâm PTQĐ: Tổ chức đấu giá đất để tăng nguồn thu theo kế hoạch đã 

được phê duyệt; Tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh khảo sát lựa chọn địa điểm 

các khu đấu giá đất trước 15/11/2022.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động du lịch, chỉ đạo các cơ sở lưu trú, 

dịch vụ thực hiện tốt kế hoạch du lịch trong những tháng thấp điểm.  

- Phòng VH và TT: 

+ Tham mưu tổ chức tổng kết du lịch thị xã năm 2022 trước 25/11/2022. 

+ Làm việc với Hội nhà báo Nghệ An chấm thi các tác phẩm dự thi tuyên truyền 

năm du lịch Cửa Lò hoàn thành trước 15/11/2022. 
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+ Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm du lịch Cửa 

Lò 2023 trước 15/11/2022. 

+ Trình phê duyệt phương án quản lý mô tô nước trước 30/11/2022. 

- UBND các phường tổ chức tổng kết năm du lịch trước ngày 20/11/2022. 

5. Tập trung hoàn thành giải tỏa kiot Đông đường Bình Minh theo kế hoạch. 

Triển khai tiếp các bước để thu gom rác xây dựng, xây dựng các công trình bổ trợ 

phục vụ du lịch theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quản lý tốt quy hoạch, tăng cường 

kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy hoạch, trật tự đô thị trên địa bàn.  

- Phòng QLĐT: 

 + Tham mưu chỉ đạo giải tỏa các kiot phía Đông đường Bình Minh đúng kế 

hoạch. Rà soát triển khai sớm công tác chỉnh trang đô thị. 

 + Tiếp tục chỉ đạo các phường triển khai kế họach xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu đúng lộ trình.  

+ Trình phê duyệt phương án quản lý hoạt động xe điện 4 bánh năm 2023 trước 

30/11/2022 

- Ban QLCDA: Triển khai thực hiện các bước tiếp theo sau khi các phường đã hoàn 

thành giải tỏa kiot phía Đông đường Bình Minh theo phương án XHH. Kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Bình Minh, đường Nguyễn Huệ. 

- UBND các phường Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hương: Vận động các hộ kinh 

doanh sớm ổn định KD, triển khai chỉnh trang theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- UBND các phường: Rà soát thực hiện các hạng mục khu dân cư kiểu mẫu đúng tiến 

độ. Xây dựng kế hoạch tổng thể xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đến năm 2025, lộ trình 

thực hiện hàng năm gửi về Phòng QLĐT trước 15/11/2022 (Giao phòng QLĐT đôn 

đốc, kiểm tra và chỉ đạo). 

- Ban QLĐT: Phối hợp phòng QLĐT, TC – KH xây dựng kế hoạch chỉnh trang 

để phân khai nguồn kinh phí thực hiện hoàn thành trước ngày 15/11/2022.  

- Đội QLTTĐT: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng hạ tầng 

phía Tây đường Bình Minh, tuyệt đối không để tình trạng xây dựng không có giấy 

phép, sai giấy phép (thường xuyên báo cáo đồng chí PCT.UBND thị xã phụ trách 

kinh tế để kịp thời chỉ đạo). 
6. Tập trung thực hiện BTGPMB, quản lý tốt chất lượng các công trình đầu tư. 

Triển khai giải ngân đầu tư công và bám sát Nghị quyết HĐND kỳ họp chuyên đề để 

bố trí ngân sách đầu tư các công trình đúng lộ trình thực hiện.  

- Ban QLCDA: Tập trung triển khai đầy đủ các bước để khởi công và đẩy nhanh 

tiến độ các dự án đã phê duyệt. 

- Trung tâm PTQĐ: Lên phương án, lộ trình và công khai cụ thể từng khu quy 

hoạch, nguồn kinh phí thực hiện báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/11/2022. 

7. Tăng cường quản lý đất đai. Chỉ đạo tổng dọn vệ sinh môi trường thấp điểm du 

lịch, tăng cường kiểm tra và tăng tần suất thu gom; giám sát và thực hiện việc thu gom 

tại các phường, đơn vị, không để rác tồn đọng. 

 Phòng TN và MT:  Khảo sát, tính toán trình phê duyệt Đề án thu gom rác tại các 

điểm trọng yếu ở các phường trước 30/11/2022 để thực hiện. Chỉ đạo thu gom rác tại 

phía Đông đường Bình Minh sau khi giải tỏa các kiot. 
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8. Tiếp tục thực hiện quyết liệt CCHC, rà soát các tiêu chí, vướng mắc để chỉ đạo 

thực hiện, tổ chức áp dụng tích cực ISO 9001: 2015; dịch vụ công ích; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, thực hiện hiệu quả CCHC mức độ 3 

và 4; dự án Đô thị thông minh. 

- Phòng Nội vụ: Tiếp tục rà soát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu 

bố trí cán bộ tại các phòng, ngành, trường học, các phường để đảm đương công việc. 

- Phòng Kinh tế: Kiểm tra việc áp dụng các quy trình ISO tại các cơ quan, đơn vị, 

Kiểm tra hàng kém, hàng giả đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

- Văn phòng HĐND – UBND thị xã: Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, 

ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện nghiêm túc ký số. Trình phê duyệt đề án Đô 

thị thông minh, tiến hành đầu tư Trung tâm điều hành để hoạt động trước 15/12/2022. 

9. Chỉ đạo rà soát bình xét danh hiệu văn hóa, giải quyết các chế độ chính sách; chỉ 

đạo các Trường ổn định tổ chức, nề nếp dạy và học. Triển khai kiểm tra VSATTP, 

phòng dịch, giá dịch vụ y tế tại các quầy thuốc tư nhân. 

- Phòng VH và TT: Chỉ đạo thẩm định các danh hiệu văn hóa và phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

- Phòng GD và ĐT:  Rà soát để đề xuất đề bạt cán bộ quản lý tại các trường còn 

thiếu, chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động tri ân ngày 20/11. 

- Phòng LĐTBXH: Tổ chức rà soát chỉ tiêu hộ nghèo, tham mưu giải quyết kịp thời 

các chế độ chính sách. Làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Nghệ An 

để chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Thường trực Thị ủy; xây dựng kế hoạch đào tạo 

nghề trên địa bàn. 

- Phòng Nội vụ: Tham mưu tổ chức tuyển dụng giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng 

dạy tại các trường. 

- UBND các phường: Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tài trợ giáo dục, phát động các 

hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về ngày nhà giáo Việt Nam. 

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, nắm bắt tình hình đảm bảo ANCT, TTATXH.  

- Công an thị xã: Ra quân trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm an toàn giao thông, tệ 

nạn xã hội, vi phạm ma túy, mại dâm, an ninh vùng đặc thù, đặc biệt là xử lý tình 

trạng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ...  

- BCH quân sự: Xâm nhập nguồn để giao quân đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu nhập 

ngũ năm 2023. 

11. Rà soát các đơn thư khiếu nại tố cáo, tham mưu chỉ đạo giải quyết đúng thẩm 

quyền, kịp thời xử lý cho công dân. Rà soát các công việc sau kết luận các đoàn thanh 

tra cấp trên, kết luận của đồng chí Bí thư tại các buổi tiếp dân để chỉ đạo thực hiện.  

- Phòng nội vụ: Kiểm tra việc chấp hành công vụ, công tác cải cách hành chính 

tại các cơ quan, đơn vị, các phường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Thanh tra thị xã: Tham mưu, đôn đốc kịp thời giải quyết đơn thư của công dân. 

12. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các 

đoàn giám sát HĐND thị xã, các hoạt động ngày Đại đoàn kết, Nhà giáo Việt Nam 

theo đúng kế hoạch. 
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Trên đây là kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại 

phiên họp giao ban tháng 11/2022. Văn phòng HĐND-UBND thị xã Thông báo Văn 

phòng UBND tỉnh, TT Thị ủy - HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã để chỉ đạo; các 

phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các phường triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c);      
- TT Thị ủy, TTHĐND thị xã (b/c); 
- BTV Thị ủy; 
- Chủ tịch, các PCT. HĐND thị xã; 
- Các PCT. UBND thị xã; 
- UBMTTQ 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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