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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 12 năm 2022 

 

Ngày 9/12/2022, 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- Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 (Công an thị xã chuẩn bị). 

2- Báo cáo kết quả thực hiện công tác BTGPMB, đấu giá QSD đất năm 

2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tiến độ bồi thường các dự án trọng 

điểm trên địa bàn (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị). 

3- Chương trình công tác năm 2023 của UBND thị xã (Văn phòng 

HĐND-UBND thị xã chuẩn bị). 

4- Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 2022 – nhiệm vụ năm 

2023 (Phòng Tư pháp chuẩn bị). 

5- Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn 

lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo bền vững 

(Phòng LĐTBXH chuẩn bị). 

6- Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn năm 2022, giải pháp, đề 

xuất năm 2023 (Phòng Y tế, Kinh tế chuẩn bị). 

7- Kết quả thực hiện dịch vụ công ích năm 2022, nhiệm vụ và kế hoạch 

năm 2023 (Phòng VH và TT chuẩn bị). 

8- Báo cáo kết quả việc cấp đất, giao đất, thuê đất các dự án đầu tư trên 

địa bàn thị xã (Phòng QLĐT chuẩn bị). 

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

1. Công tác QPAN năm 2022 – phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

UBND thị xã thống nhất nội dung báo cáo. Giao Công an thị xã tiếp thu ý 

kiến của các đại biểu dự họp hoàn chỉnh báo cáo. Lưu ý một số nội dung: 

- Công an thị xã: 

+ Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và đấu tranh, truy quét 

các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo tốt an toàn giao thông, xử lý và phối hợp 

lý nghiêm các các vi phạm dịch vụ xe điện 4 bánh, mô tô nước, trật tự đô thị.  

+ Mở đợt ra quân trấn áp tội phạm, đặc biệt là năm 2023 phấn đấu trên địa 

bàn không để xảy ra tình trạng cướp giật, ma túy, nổ mìn đánh bắt cá, pháo nổ, 

đảm bảo an ninh vùng đặc thù... 

+ Xây dựng kế họach đảm bảo an ninh du lịch, các hoạt động phuc vụ năm 

du lịch 2023. 
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+ Tăng cường kiểm soát di biến động dân cư, xử lý các hành vi vi phạm. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch xây dụng hình ảnh Công an Cửa 

Lò đẹp trong lòng dân, thân thiện trong lòng du khách, quyết tâm năm 2023 đạt 

danh hiệu thi đua quyết thắng.        

- Ban CHQS thị xã: 

 + Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra quan tâm giáo dục QPAN cho 

cán bộ, nhân dân để nâng cao cảnh giác, ý thức và trách nhiệm. 

+ Chăm lo huấn luyện, diễn tập, chính sách hậu phương quân đội, tham gia 

tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng chiến đấu. 

+ Tăng cường xâm nhập nguồn, khám tuyển và bàn giao đủ, chất lượng 

thanh niên lên đường nhập ngũ. 

+ Tiếp tục rà soát các hạng mục trong đề án xây dụng khu vực phòng thủ để 

tham mưu lộ trình đầu tư. 

+ Phối hợp phòng LĐTB và XH triển khai có hiệu quả công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho cán bộ, chiến sỹ xuất ngũ. 

+ Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn 

làm chủ gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. 

+  Phấn đấu năm 2023 đơn vị giữ vững danh hiệu thi đua quyết thắng. 

2. Báo cáo kết quả công tác bồi thường GPMB, đấu giá đất năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tiến độ bồi thường các dự án trọng 

điểm trên địa bàn 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, giao Trung tâm PTQĐ 

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

Lưu ý một số nội dung cần tập trung:  

* Các dự án trọng điểm trên địa bàn và BT GPMB các khu đấu giá:  

- Phòng TC – KH: Tham mưu ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thực hiện các 

công trình trọng điểm, các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2022 

- 2025: Đặc biệt ưu tiên thông tuyến gắn với các hạng mục công trình Đường 

dọc số 2, đường ngang số 4, đường dọc số 4, đường Bình Minh gắn với hạ tầng 

các khu đấu giá... 

- Trung tâm PTQĐ:  

+ Rà soát cụ thể để xây dựng lộ trình và thời gian hoàn thành BTGPMB 

từng dự án, khu quy hoạch. 

+ Phối hợp phòng TC – KH  rà sát, tham mưu bố trí nguồn để tạo mặt bằng 

đấu giá tăng nguồn thu. 

* Kế hoạch đấu giá đất năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023: 

Giao Trung tâm PTQĐ phối hợp phòng TNMT, QLĐT, TC - KH rà soát cụ thể 

từng khu đấu giá, lộ trình thực hiện để báo cáo UBND thị xã phiên họp chuyên 

đề tháng 01 năm 2023.  

-Tiếp tục yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ 

đóng ngân sách.  

- Xem xét năng lực các đơn vị, công ty đấu giá đảm bảo đúng quy trình và 

quy định. 
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3. Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2023 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung Chương trình. Giao Văn phòng 

HĐND-UBND thị xã tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp hoàn chỉnh để chỉ 

đạo triển khai thực hiện. Lưu ý một số nội dung cần tập trung: 

- Bám sát chương trình làm việc của UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Đảng bộ thị xã năm 2023 và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cụ thể của các 

phòng, ban, ngành thị xã rà soát tổng thể, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để 

tích hợp vào chương trình.  

- Ngoài các lĩnh vực nghe định kỳ về kinh tế, xã hội, giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo, du lịch...cần tích hợp xây dựng chương trình làm việc trên các lĩnh vực 

có tính chiến lược như: Công thương, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

kinh doanh, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, đầu tư, phát triển hạ tầng.. 

- Các nội dung triển khai du lịch, chỉnh trang, quản lý các hoạt động bố trí lịch 

họp từ đầu năm để giao nhiệm vụ thực hiện. 

- Đối với 8 Đề án và 03 kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI định kỳ 6 tháng, hàng năm rà soát lại 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ đưa bổ sung vào Chương trình phù hợp để UBND thị xã 

nghe và chỉ đạo. 

- Các chương trình làm việc với Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã các phòng, ban 

phải đăng ký cụ thể, chuẩn bị tốt các nội dung, xin ý kiến chỉ đạo để hoàn chỉnh. 

4- Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 2022, nhiệm vụ và 

giải pháp năm 2023 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao phòng Tư pháp tiếp 

thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo. Lưu ý một số nội dung 

cần tập trung: 

- Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, 

nhân dân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật trên các lĩnh vực. 

- Xây dựng một số chỉ tiêu năm 2023 để phấn đấu xử lý trên các lĩnh vực 

như: du lịch, môi trường, đất đai, ATGT, TNXH...  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm nhưng trường hợp vi 

phạm, nhất là vi phạm XDCB, mô tô nước, xe điện 4 bánh... Phân cấp, phân 

quyền trong xử lý đảm bảo đúng quy định và trách nhiệm gắn với việc thu hồi 

sau xử lý, hậu kiểm tra.  

- Mở các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ xử lý cũng như trích dẫn cụ 

thể các chế tài xử lý từng lĩnh vực để các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận thực hiện. 

- Duy trì hoạt động của Hội đồng tuyên truyền, phổ biến GDPL, nâng cao 

trách nhiệm của mỗi thành viên. 

5- Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng 

nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo 

bền vững. 

UBND thị xã giao phòng LĐTB và XH: 

- Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện 

đến thời điểm này từng chỉ tiêu. Phân công trách nhiệm cụ thể các phòng, đơn 

vị, UBND phường, các cơ sở đào tạo, cơ sở sử dụng lao động để thực hiện.  
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- Làm việc với UBND các phường, đơn vị rà soát, đánh giá cụ thể chất 

lượng, số lượng lao động để tham mưu kế hoạch đào tạo nghề phù hợp trong 

năm 2023 và những năm tiếp theo. 

- Hoàn thiện báo cáo trình UBND thị xã phiên họp tháng 01 năm 2023. 

6- Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn năm 2022, giải pháp, 

đề xuất năm 2023  

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao phòng Y Tế, Kinh 

Tế tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo. Lưu ý một số 

nội dung cần tập trung: 

* Đối với phòng chống dịch COVID-19: 

- Phòng Y tế: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo ứng phó dịch Covid-19, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện tại các Trung tâm chỉ huy các phường. 

- Trung tâm Y tế:  

+Triển khai tốt các biện pháp phòng dịch. 

+ Bố trí lực lượng tăng cường, phương tiện giám sát, hỗ trợ việc tiên phòng 

vacxin tại các Trạm Y tế. 

+ Cập nhật đầy đủ thông tin, kịp thời vào dữ liệu tiêm vacxin. 

- Phòng Nội vụ: Tham mưu đề xuất bố trí cán bộ tăng cường tại Phòng Y tế 

để đảm đương nhiệm vụ. 

* Đối với phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi: 

- Phòng Kinh tế: Chủ động phối hợp rà soát và kịp thời tham mưu tiêm 

phòng đầy đủ, lên kế hoạch ứng phó kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. 

- UBND các phường: Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch, kịp thời 

thông tin báo cáo nếu phát hiện dịch bệnh xảy ra. Triển khai các biện pháp ứng 

phó dịch triệt để. 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Nhận định sát tình hình phát sinh sâu bệnh 

hại cây trồng để tham mưu phương án phòng trừ hiệu quả. 

7- Kết quả thực hiện dịch vụ công ích năm 2022, nhiệm vụ và kế hoạch 

năm 2023 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao phòng VH và TT 

tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo. Lưu ý một số nội 

dung cần tập trung: 

- Rà soát lại các quy trình, tích hợp các văn bản chỉ đạo mới của cấp trên để 

bổ sung vào các quy trình phù hợp; Đặc biệt là đánh giá sát từng quy trình, lĩnh 

vực còn gặp nhiều khó khăn về cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung.  

- Rà soát cần bổ sung các lĩnh vực cần thực hiện mức độ 3 và mức độ 4 

trong thời gian tới để tham mưu chỉ đạo xây dựng thực hiện. 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao sử dụng mức độ 3 và mức độ 4, quan tâm đánh 

giá mức độ hài lòng của người dân, kịp thời xin lỗi người dân nếu có sự cố chậm 

hồ sơ. 

8- Báo cáo kết quả việc cấp đất, giao đất, thuê đất các dự án đầu tư 

trên địa bàn thị xã 

UBND thị xã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo. Giao phòng QLĐT tiếp 

thu ý kiến của các đồng chí dự họp hoàn chỉnh báo cáo trình BTV. Lưu ý một số 

nội dung cần tập trung: 
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- Rà soát lại tổng thể các dự án trên địa bàn, phân nhóm những dự án đã 

được gia hạn, hết hạn, dự án đã kiểm tra chưa xử lý, dự án kiểm tra đã đề nghị 

được gia hạn để tham mưu nhiệm vụ giải pháp từng nhóm dự án. 

- Đánh giá cụ thể năng lực, quy mô, tính khả thi từng dự án để đề xuất các 

cấp có thẩm quyền xử lý đúng chức năng. 

- Đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai tham mưu để lãnh đạo 

UBND thị xã trực tiếp làm việc để có hướng xử lý. 

- Đối với các dự án hết thời hạn cho gia hạn tham mưu văn bản kiến nghị 

tỉnh thu hồi theo quy định để tái đầu tư. 

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn sau khi có kết luận của 

các đoàn kiểm tra của Tỉnh, thị xã  để báo cáo, đề xuất hướng xử lý. 

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

họp Ủy viên ủy ban thị xã tháng 12/2022. Văn phòng HĐND-UBND thị xã 

Thông báo để TT Thị ủy, TT HĐND thị xã, Lãnh đạo UBNDthị xã để chỉ đạo; 

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

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c);      
- BTV Thị ủy;  
- TT. HĐND 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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