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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã  

tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã 
  
 

 

Ngày 26/4/2022, đồng chí Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì 

hội nghị giao ban lãnh đạo UBND. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thị 

xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, 

đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận, giao nhiệm vụ như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã chủ động, 

nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tham mưu đảm 

bảo chất lượng, thời hạn các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 

a. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tham mưu lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo giải 

quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi 

trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã xây dựng, gửi báo cáo (bằng hình thức 

bảng biểu) tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp  

đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước 15h00 

ngày 05/5/2022 và định kỳ vào thứ Sáu hằng tuần từ 08/5/2022. 

- Tham mưu UBND thị xã chấn chỉnh việc tiếp nhận các đề xuất chủ 

trương đầu tư đối với các dự án; thẩm định, kiểm soát chặt chẽ trước khi trình 

Hội đồng thẩm định thị xã để đảm bảo tính thống nhất, khoa học và hiệu quả 

trong đầu tư. 

- Tham mưu văn bản của thị xã xin ý kiến UBND tỉnh về chủ trương thực 

hiện quy hoạch khu trung tâm hành chính của thị xã. 

b. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu đồng chí Nguyễn Quốc 

Khánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã tổ chức lấy mẫu, đánh giá mức độ ô nhiễm 

môi trường tại các hộ sản xuất kinh doanh thuộc tổ dân phố Phan Bôi, phường  

Dị Sử và thôn Dâu - Bùi, xã Cẩm Xá, tham mưu xử lý tùy theo mức độ vi phạm. 

UBND các xã, phường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm về môi 

trường tại địa phương, đặc biệt là các hộ sản xuất trong khu dân cư, định kỳ 

hằng tháng báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện. 

c. Phòng Quản lý đô thị: Khẩn trương phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh 

tiến độ Đồ án Quy hoạch chung thị xã, hoàn thành trước 10/5/2022 theo kế 

hoạch. 
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d. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ phối hợp tham mưu thực hiện điều 

động, luân chuyển đối với cán bộ quản lý giáo dục ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4. 

đ. Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan tham 

mưu thực hiện thanh tra toàn diện đối với trường mầm non Phùng Chí Kiên sau 

khi kết thúc năm học 2021 - 2022. 

e. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các phòng có liên quan tham mưu thực 

hiện Đề án tuyển dụng viên chức của Hạt Giao thông và Môi trường; kiện toàn 

tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã. 

Chủ trì tham mưu xong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Trường 

THCS tọng điểm Lê Hữu Trác và kiện toàn Ban Giám hiệu trường, xong trước 

ngày 15/5/2022. 

g. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tổ 

chức bàn giao hệ thống chiếu sáng trên địa bàn cho Hạt Giao thông và Môi 

trường quản lý, thực hiện xong trong tháng 6/2022. 

h. Văn phòng HĐND và UBND: Định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND thị xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, địa phương; tham mưu thành 

lập Tổ công tác thị xã đôn đốc thực hiện các dự án. 

2. UBND các xã, phường tập trung cao trong việc thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án; thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch số 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh và bản cam kết các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, định kỳ bá cáo UBND thị xã theo quy định. 

3. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tăng cường công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án được giao phụ trách, 

đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. 

Trên cơ sở kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND thị xã; 

- Các cơ quan chuyên môn  

có liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
Đặng Ngọc Long 
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