
UY BAN NHAN DAN 
THI  xA CI1A LO 

S6: /UBND-VP 
V viêc báo cáo kt qua thuc hin các 
ni dung duc giao tai  các TBKL và 
chun N ni dung báo cáo tai  phiên 

hçp giao ban tháng 12/2022 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DcIIp-Tiydo-Htnh phüc  

C'ra Lô, ngày tháng 11 näm 2022 

KInh gii 
- Các phOng, ban, dccn v th xa; 
- UBND các phuäng, 

D chun b t& các ni dung phic vij phiên hp giao ban UBND thj xä 
tháng 12/2022. UBND thi xã giao Tnrng các phông, ban, dGn vj lien quan, ChÜ 
tjch UBND các pluräng báo cáo k& qua vic thijc hin các cong vic du'cc giao 
va chuân b tot rnt so ni dung dê báo cáo tai  phiên hcp, cij the: 

1. Bao cáo kët qua thirc hien  các ni dung, cOng vic du'c giao trong 
Thông báo két lun cña Chñ tjch, cac PCT.UBND thi xä tai  các buOi lam vic 
vi phOng, dGn vi lien quan và tai  các phiên hQp giao ban UBND thj xâ; báo cáo 
gri ye UBNI) th xã qua VänphôngHDND-UBND,) truc ngày 02/12/2022  dé 
tong hop  phijc vu k' hop. (Lit'u in5t so nç5/ dung theo phii 1zic d/nh kern). 

2. Giao các phOng lien quan, UBND các phu'ng chuân bj báo cáo bang 
van bàn gth ye Van phOng HDND-UBND th xã tni'c ngày 02/12/2022 qua dja 
chi Email: vanphon,ubndcua1o2gmail Corn  

2.1. Phông QLDT 
- Dr kiên các tuyên dung, khu vçrc xã hOi hóa chinh trang, din trang trI 

phic vi Têt duung 1ch và nãrn du ljch... 
- Mt sO cong trinh, hang  rnic du tu chinh trang lam diem nhân. 
2.2. PhOng TN vã MT 
I( hoach thrc hen thu gom rác thai trirc vá trong T& Diiong lich, Tit 

Nguyen Dan. 
2.3. PhOng Ni viii 
- Kêt qua cong tác CCHC tai  các phtrng, dcrn vi;  Mt sO ni dung cOng 

viec con  han  chê can tp trung thrc hin thai gian tO'i. 
- Ivlit sO hru ' ye cOng tác thi dua, khen thuang cuOi ham. 
2.4. Phông LDTB vii XH 
- Dir kiên k hoach to chiirc các hoat dng huang ye nguO'i nghèo trong 

dip let Nguyen dan. 
- Dánh giá kêt qua thrc hin chi tieu h nghèo, âi quyët 'c lam tai các phu'ang. 
2.5. Ban quin 1' các Dir an dãu tu XDCB 
Tiên d giâi ngân dâu tu cOng närn 2022 gän vai các cong trmnh trong 

diCrn nlnr:duäng Bmnh Minh, duäng Nguyen Hue,  du'äng vào ben 5,6, các hang 
rnic chinh trang phIa DOng, phIa Tây dung BInh Minh và các cOng trInh dâu tu 
trên da bàn thi xã. 

2.6. Chi cuc thuê Biic Vinh 
Báo cáo dij kien b khung thu time nàrn 2023; két qua thu thuê ton dong 

tai các doanh nghiep,  don vj; khó khàn, vli&ng mac và kê hoach thai gian tói. 



2.7. Ban Quãn 1 do thi 
- Báo cáo ci the các tuyên ththng dir kiên bô trI din chiêu sang và tang 

thai gian din chiêu sang phijc vij du lich và dan sinh trong dp Tét dung Ijch 
(ci the nii'ng tuyn dung, thai gian b trI din chiu sang). 

- Cong tác quân 1,2 hi tang k thut, quán 1 cay xanh, thárn có cña ban, kê 
hoach thai gian tâi. 

2.8. Chi nhánh Van phOng dt dai Cüa Lô 
Báo cáo kêt qua bu'âc dâu tlnrc hin djch vu cong Ich trên liith vijc dat dai, 

nhTmg khó khãn, vuólig mac. 
2.9. UBND các phurng 
- Tiên do xây dmg 1dm dan cmi kiêu rnâu. Tiên d 1p quy hoch các nhá van 

hóa, truung hçc. 
- Kê hoach darn báo các hoat dng trên da bàn trong dip  Tt dn, Xuân v. 
3. Cãc phông, ban, ngtnh lien quan: Chuân bj các ni dung dánh giá và 

djnh hu'ing hoat dng trên các linh vijc cho co' si theo chtrc nang, nhirn vij 
du'cic phân cOng. 

Lu'u ': Tái 1j phic cuc hp Van phOng HDND — UBND th xã së 
gñ'i vào hp thu cOng viii. 

Yêu câu Tru'ng các phàng, ban, dcin vj lien quan nghiêrn tñc t chirc thrc 
hiên \á truy cp khai thác tài lieu dé thani dij hçp .1. 

No'i n/i/in: 
- Nhr trén; 
- Chi tch, các PCT UBND thi xã; 
- Lmu VT.. '< 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCH 

Doän Tiên Dung 
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