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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀNG MAI 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoàng Mai, ngày     tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã 

tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020 

 

Ngày 28/8/2020, UBND thị xã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của 

đồng chí Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự phiên họp có đại diện 

Thường trực HĐND, các Ủy viên UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, 

lãnh đạo các phòng, ban và cơ quan chuyên môn UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp, các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã phường. 

Tại phiên họp, UBND thị xã đã nghe và cho ý kiến các nội dung sau: 

1. Báo cáo thực hiện KH tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, các PCT UBND thị xã giao 

tại phiên họp tháng 7/2020.  

3. Báo cáo 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ThU ngày 08/8/2016 của BTV 

Thị ủy (khóa II) về “nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm 

nghèo giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. 

4. Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2016 

- 2020 và những năm tiếp theo. 

5. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ quý 

4/2020.  

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, 

đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận: 

I. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch tháng 8, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 9/2020 

Thống nhất thông qua báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu. Giao 

phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu ý kiến thành viên dự họp, hoàn chỉnh báo cáo. 

Trong đó, lưu ý nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. Kết quả đạt được: 

Tổng giá trị sản xuất (giá CĐ 2010) tháng 08 ước đạt 1.767,47 tỷ đồng, lũy kế 

11.263,83 tỷ đồng bằng 68,75 %KH, tăng 7,96% so với cùng kỳ. 

1.1. Công nghiệp, TTCN, xây dựng và quản lý đô thị: Giá trị sản xuất Công 

nghiệp, TTCN, xây dựng (theo giá CĐ 2010) trong tháng ước đạt 1.019,4 tỷ đồng, luỹ 

kế 7.946,1 tỷ đồng bằng 62,15%KH, tăng 7,46% so với cùng kỳ; tổ chức gắn biển tên 

các tuyến đường; cấp 40 giấy phép xây dựng, luỹ kế 208 giấy phép; thẩm định 05 hồ 

sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, luỹ kế 24 hồ sơ. 

1.2. Tài chính, dịch vụ, thương mại: Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ (theo 

giá CĐ 2010) ước đạt 145,74 tỷ đồng, lũy kế đến tháng báo cáo ước đạt 1.126.35 tỷ 

đồng bằng 63,66 %KH, tăng 9,42% so với cùng kỳ; thu NSNN ước đạt 33 tỷ đồng, 

luỹ kế ước đạt 133 tỷ đồng bằng 41,07% DT, giảm 3,6% so với cùng kỳ; chi ngân 

sách thị xã ước đạt 50 tỷ đồng, luỹ kế ước đạt 412 tỷ đồng, bằng 65,4%DT. Tiếp tục 
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triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cắt giảm tối thiểu 70% chi phí hội nghị, đi 

công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thừơng xuyên khác còn lại của năm 2020. 

1.3. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Giá trị sản xuất của ngành thủy sản 

(theo giá CĐ 2010) tháng 08 ước đạt 223,84 tỷ đồng, luỹ kế ước đạt 1.071,56 tỷ 

đồng, bằng 77,86%KH, tăng 16,4% so với cùng kỳ.  

1.4. Tài nguyên và Môi trường: Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn 

(TCHN) sang đất ở (diện tích 2.077m2 cho 26 hộ gia đình, cá nhân; thu hồi 671,3 m2 

đất của 09 hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông; chỉ đạo công tác thu hồi đất, 

bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn. Tiến hành các bước xử lý vướng mắc trong 

GPMB đối với 07 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường từ trung tâm thị xã đi Đền 

Cờn. 

1.5. Văn hoá - Xã hội 

 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám 19/8 và Quốc khánh 

(2/9/1945-2/9/2020); 78 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1942-

6/9/2020); Tuyên truyền Đại hội Đảng thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 – 2025; 15 

năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, 75 năm Ngày truyền thống lực 

lượng Công an nhân dân. 

1.6. Quốc phòng - An ninh - Nội chính: Duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, 

trực ban, trực chiến, trực SSCĐ, PCLB, PCCR từ thị xã xuống cơ sở, chủ động tăng 

cường nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên 

quan, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. 

Sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khám phá 10/11 vụ về trật tự 

xã hội; phát hiện, xử lý 12 vụ về tội phạm ma tuý; 10 vụ về vi phạm pháp luật khác. 

Duy trì tốt công tác tuần tra kiểm soát, thành lập các chốt tại các giao lộ phức tạp về 

trật tự ATGT nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn. Trong tháng, đã tổ chức 53 ca tuần 

tra kiểm soát với 294 lượt CBCS tham gia, xử lý 309 trường hợp, nộp ngân sách Nhà 

nước 246.850.000 đồng. 

1.7. Công tác xây dựng chính quyền: Triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, 

giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020; thực hiện các bước tiếp theo của 

Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học 

cơ sở. Chỉ đạo các đơn vị xử lý việc hoạt động và xây dựng trái phép liên quan đến Phật 

giáo tại xã Quỳnh Lập; thăm, chúc mừng chức sắc mới được bổ nhiệm, thuyên chuyển 

tại các giáo xứ trên địa bàn thị xã; chúc mừng giáo phận Vinh nhân dịp lễ Quan thầy. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ thi công, công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ 

bản chậm. 

- Vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai vẫn diễn ra. Tình trạng tự ý 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thuỷ sản gây ô nhiễm môi trường 

tại Quỳnh Lập chưa giải quyết dứt điểm. 

- Một số xã, phường thực hiện chỉnh trang đô thị chưa tốt như: Phường Quỳnh 

Xuân, xã Quỳnh Trang, xã Quỳnh Lập. 

- Diện tích nuôi tôm bị bệnh: 5,5ha, lũy kế 66,72 ha. 

- Công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc. 

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thu tiền sau đấu giá chậm. 
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- Tiến độ xử lý các vụ khiếu nại, khiếu kiện còn chậm (đặc biệt là vụ việc bồi 

thường QL1A, phạm vi 13,5m; cấp GCN QSD đất khu vực Căn Bòng, Quỳnh Vinh). 

- Trên địa bàn còn để xảy ra 10 vụ va chạm, TNGT (tăng 01 vụ so với tháng 

trước) làm 03 người chết 10 người bị thương, hư hỏng 4 xe mô tô, 6 xe ô tô; 02 vụ 

đuối nước (Quỳnh Phương, Quỳnh Vinh); 07 vụ cháy ảnh hưởng 4,5 ha rừng và một 

số tài sản khác trị giá khoảng 650 triệu đồng. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 

- Tiếp tục các biện pháp phòng chống Covid-19 trên toàn thị xã trong tình hình 

mới. 

- Chỉ đạo nhân dân tiếp tục chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè thu 

Mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020. 

- Triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường 

các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão. Tập trung tuyên truyền cho các chủ phương tiện 

đánh bắt thực hiện tốt các quy định khi tham gia khai thác hải sản trên biển; đôn đốc 

việc trả nợ vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công (đặc biệt là nguồn vốn do 

Trung ương, tỉnh quản lý). Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về cắt giảm điều kiện 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. 

- Tập trung đẩy nhanh công tác giải quyết các khiếu nại trên địa bàn đặc biệt 

lĩnh vực đất đai. 

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là thu từ đấu giá QSD đất, thu 

cố định tại xã, phường. 

- Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là: Đường cao tốc Bắc 

Nam, Hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB các công trình trọng điểm, các dự án do 

UBND thị xã làm chủ đầu tư, đường dây điện 500Kv... 

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT 

lòng, lề đường vỉa hè, đô thị; chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường sạch khắp các 

đường làng ngõ xóm. 

- Chủ động tăng cường nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn; phối hợp chặt 

chẽ với các lực lượng liên quan, giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển và trên địa 

bàn; quan tâm xử lý đơn thư không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. 

II. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, các PCT 

UBND thị xã giao trong tháng 7/2020 

UBND thị xã cơ bản thống nhất với Báo cáo, Lưu ý đối với các nhiệm vụ Chủ 

tịch và các Phó Chủ tịch giao trong tháng chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện trong 

tháng 9. Giao Văn phòng hoàn thiện báo cáo ban hành theo quy định. 

 III. Báo cáo 04 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ThU ngày 08/8/2016 của 

BTV Thị ủy (khóa II) về “nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 

- Cần rà soát, xác định nguyên nhân nghèo để có giải pháp thoát nghèo bền vững; 

- Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm để có 

các giải pháp nhằm cải thiện tình hình thất nghiệp tại các địa phương nhất là các hộ 

gia đình mất đất sản xuất. 
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- Xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để xây dựng kế hoạch cụ 

thể triển khai thực hiện bằng được các chỉ tiêu đề án. 

- Giao phòng LĐTB và XH tiếp thu ý kiến thành viên dự họp để hoàn thiện 

Báo cáo. 

IV. Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 

2016 - 2020 và những năm tiếp theo 

- Xác định trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách 

hành chính; 

- Tập trung quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ tại bộ phận một cửa của thị xã, 

các xã, phường nhất là bộ phận tiếp nhận một cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thị xã Hoàng Mai; 

- Các phòng, ngành, đơn vị nghiên cứu các giải pháp để đơn giản hóa thủ tục 

hành chính; triển khai các giải pháp để giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quan tâm chỉ đạo sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức 

công vụ. 

- Có các giải pháp tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào 

giải quyết các thủ tục hành chính. 

- Giao Cơ quan Tổ chức Nội vụ tiếp thu ý kiến thành viên dự họp để hoàn thiện 

Báo cáo. 

V. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, QPAN 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm 

vụ quý 4/2020 

Cơ bản thống nhất báo cáo; lưu ý số liệu trong các báo cáo đảm bảo tính thống 

nhất. Phòng TC-KH tiếp thu ý kiến thành viên dự họp để hoàn thiện Báo cáo. 

VI. Nhiệm vụ giao thực hiện trong tháng 9/2020 

1.Nhiệm vụ chung của các phòng ban: 

- Tiếp tục sẵn sàng ứng phó với dịch Covid 19. Thực hiện các biện pháp phòng 

dịch hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thị xã khóa II. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND kỳ 

họp thứ 12, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

- Tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết các thủ 

tục hành chính. 

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. 

- Yêu cầu việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo phải thực hiện đảm bảo thời 

gian; Các phòng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chưa xong ở tháng trước và tại các 

thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch trong tháng. 

- Rà soát, tập trung xử lý văn bản đi và đến đảm bảo đúng thời gian yêu cầu; 

hàng tháng tại cuộc họp UBND thị xã yêu cầu các phòng ban báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Các phòng căn cứ vào lịch công tác, theo lĩnh vực được phân công chủ động 

tham mưu giấy mời, chuẩn bị nội dung trình lãnh đạo thị xã để cho ý kiến triển khai; 

Các cuộc họp yêu cầu phải thông báo kết luận (phòng chuyên môn dự thảo trình lãnh 

đạo thị xã). 
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- Các nội dung khi trình tham mưu trình Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ 

Thị ủy phải thông qua lãnh đạo UBND thị xã được phân công theo dõi lĩnh vực, Chủ 

tịch UBND thị xã và thực hiện theo đúng quy chế làm việc. 

- Các phòng cần phối hợp chặt chẽ, khâu nối để giải quyết công việc chung; đơn 

vị được giao chủ trì thì đơn vị, phòng ban đó là đầu mối. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản cá biệt yêu cầu các phòng phải 

lấy ý kiến của phòng Tư pháp trước khi trình lãnh đạo thị xã ký và chịu trách nhiệm 

trược Chủ tịch UBND thị xã và pháp luật. 

2. Phòng y tế và Trung tâm Y tế 

- Triển khai kịch bản đối phó khi có dịch Covid trên địa bàn. Chuẩn bị các điều 

kiện, hướng dẫn, hỗ trợ các trạm y tế trong công tác phòng chống dịch. 

- Phối hợp các địa phương rà soát, thống kê các đối tượng đi từ vùng dịch về 

trên địa bàn và triển khai các biện pháp cách ly, theo dõi, xử lý kịp thời khi có các 

biểu hiện ho, sốt, ... 

- Khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid 19 

theo hướng dẫn của Bộ y tế. 

3. Phòng Kinh tế 

- Chỉ đạo các địa phương kiểm tra, xử lý việc nuôi hàu trái phép trên sông 

Hoàng Mai trước ngày 16/9/2020; 

- Chỉ đạo phường Quỳnh Phương vận động ngư dân trả nợ vốn vay theo Nghị 

định 67 theo quy định; 

- Kiểm tra, tăng cường giám sát triển khai nạo vét tại lạch Cờn đảm bảo đúng 

hồ sơ thiết kế và đảm bảo vệ sinh môi trường.  

- Hoàn thành GPMB dự án xây dựng tuyến đê biển và trồng cây chắn sóng vùng 

Đông Hồi, dự án đường dây 500Kv theo đúng tiến độ; 

-  Kiểm tra việc nạo vét các cống kênh tiêu ách tắc dòng chảy; phương án 4 tại 

chỗ trong PCTT và TKCN, PCCCR tại 10 xã, phường; 

- Chỉ đạo xã Quỳnh Lộc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Hướng dẫn xã 

Quỳnh Vinh chuẩn bị các điều kiện đón chuẩn NTM. 

- Chỉ đạo nhân dân tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Hè 

thu; chỉ đạo trồng thay thế một số cây chết do thiếu nước. Chuẩn bị các điều kiện cho 

sản xuất vụ Đông 2020. 

-  Kiểm tra chấn chỉnh các hộ kinh doanh xăng dầu không đủ điều kiện. 

4. Phòng Tài nguyên Môi trường, HĐBT HT &TĐC thị xã 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB đường cao tốc Bắc Nam, các dự 

án do UBND thị xã làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã giao; 

-  GPMB 07 hộ thuộc đường từ trung tâm hành chính xuống Đền Cờn; 

-  Tiếp tục ban hành Quyết định giải quyết đơn thư 13.5 m; tham mưu tổ chức 

đối thoại với các hộ dân trước ngày 13/9/2020. 

- Xây dựng kế hoạch đấu giá đất giai đoạn 2021-2025. 

- Quan tâm chỉ đạo xử lý môi trường tại xã Quỳnh Lập; đôn đốc các doanh 

nghiệp hoàn thổ Lèn Chùa, trồng cây xanh xung quanh Lèn; 

 - Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Quỳnh Lập; 

-  Kịp thời giải quyết các đơn thư tồn đọng thuộc trách nhiệm của phòng; 

5. Phòng Quản lý đô thị 
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- Đôn đốc, làm việc với đơn vị cấp nước và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến 

độ cấp nước cho các xã, phường, đơn vị liên quan trên địa bàn. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập phương án, báo cáo lập kế hoạch phân khu chức năng 

thị xã; 

- Chỉ đạo công tác chỉnh trang Đô thị, việc đặt tên đường, số nhà thị xã. 

- Làm việc với các Sở, ban ngành cấp tỉnh để phê duyệt dự án “Cải thiện cơ sở 

hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung 

Bộ” trước ngày 10/9/2020. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trái phép; 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu tái định cư 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 

2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm. 

- Chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phòng dịch 

Covid - 19 để đón học sinh trở lại trường; tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020 

và triển khai hoạt động dạy và học; kịp thời chấn chỉnh các khoản thu đầu năm theo 

đúng quy định. 

- Tổ chức rà soát, báo cáo và đề xuất giải pháp khắc phục những vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình xây dựng trường chuẩn. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì đôn đốc việc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Đầu mối thực hiện việc kiểm toán theo chỉ đạo của kiểm toán khu vực; 

- Có các giải pháp để tăng nguồn thu, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu về 

kinh tế xã hội trong năm. 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn; quan tâm 

công tác thẩm định các dự án đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, 

xó kinh nghiệm; lưu ý đối với các dự án trước khi trình Thường trực Thị ủy, Ban 

Thường vụ Thị ủy xin ý kiến tham mưu họp UBND thị xã xin ý kiến. 

- Xem xét quy trình, thủ tục và tham mưu đề xuất giải pháp liên quan đến dự án 

xây dựng nhà máy Bột đá Siêu mịn. 

- Tham mưu hỗ trợ các xã, phường làm tốt công tác phòng chống Covid 19. 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2021. 

- Tham mưu phân công, phân cấp trong công tác quản lý XDCB cho 

HĐBTHT&TĐC thị xã. 

8. Cơ quan Tổ chức Nội vụ 

- Nghiên cứu bổ sung cán bộ cho các phòng ban UBND thị xã; hoàn thành việc 

thành lập HTX DVNN, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp.  

- Quan tâm vấn đề tôn giáo, đặc biệt lưu ý giải quyết các tồn tại diễn ra ở Chùa 

Thông, xã Quỳnh Lập. 

9. Phòng LĐTB và XH: Thực hiện tốt, kịp thời các chính sách xã hội đối với 

người có công. 
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10. Thanh tra thị xã: Tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo các xã, 

phường giải quyết dứt điểm các vụ việc, hạn chế tối đa khiếu nại, khiếu kiện đông 

người. Tập trung rà soát các nội dung xử lý sau thanh tra. 

11. Phòng Tư pháp: 

- Tham mưu kiện toàn tổ tư vấn đấu giá đất. 

- Chủ trì thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản cá biệt liên 

quan đến các phòng, ban. 

- Rà soát, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tổ chức đấu giá QSD đất đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp 

luật. Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vướng mắc trong công tác đấu 

giá). 

12. Ban Quản lý dự án 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư kịp 

thời. 

- Rà soát thống kê vướng mắc và giải pháp kịp thời để triển khai. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong công tác triển khai các 

dự án. 

- Chỉ đạo các xã, phường triển khai việc đặt tên các hẽm, số nhà trong khu dân 

cư; tổ chức công bố việc đặt tên đường. 

- Kiện toàn lại Ban QLDA; Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý dự 

án; Tăng cường quản lý chất lượng từ khâu hồ sơ đến thi công hiện trường. 

13. Ban Chỉ huy Quân sự: Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT thị xã 

năm 2021. 

14. UBND các xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai tốt các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Tránh 

tư tưởng chủ quan trong nhân dân.  

- Tổ chức nạo vét, khơi thông các kênh, mương, các điểm ách yếu trước mùa 

mưa bão; vận động nhân dân tháo dỡ các bè nuôi hàu trái phép trên sông Hoàng Mai 

trước ngày 16/9/2020. 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông theo quy định. 

- Quan tâm, triển khai các giải pháp quyết liệt trong việc thu ngân sách tại 

địa phương. 

- Kiểm tra xử lý về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép báo cáo Chủ tịch 

UBND thị xã hàng tháng, quý, năm. 

- Kiểm tra, thống kê các điểm ách yếu để có biện pháp khắc phục trước 

mùa mưa bão, cũng cố 4 tại chỗ. 

- Quỳnh Xuân: Phối hợp với Công an thị xã xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm ANTT, ATGT trên địa bàn  nhất là khoảng thời gian sau 22 giờ. 

- Quỳnh Thiện: Phối hợp phòng Kinh tế bàn giao mặt bằng cho Điện lực 

Quỳnh Lưu để triển khai nâng cấp lưới điện tại Trạm MeKong. 

- Quỳnh Lập: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên không để phát sinh 

thêm vi phạm; quản lý các vấn đề về tôn giáo ở Chùa Thông; tổ chức quản lý 

các trạm điện mới được bàn giao có hiệu quả, đúng mục đích. Không để phát 

sinh thêm vi phạm về đào ao nuôi tôm, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. 

Triển khai quyết liệt các giải pháp để ổn định cuộc sống cho bà con vùng Đồng 

Minh, Đồng Thanh. 



8 

- Quỳnh Lộc: Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng 

trong xây dựng NTM; phối hợp với đơn vị thi công khắc phục các tồn tại trong 

quá trình xây dựng các công trình ở khu TĐC Quỳnh Lập gây ra. 

- Quỳnh Vinh: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết 

định xã đạt chuẩn nông thôn mới; Đẩy nhanh công tác GPMB các dự án triển 

khai trên địa bàn xã. 

14. Tổ chức thực hiện 

Các phòng, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch 

giao về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) và gửi bản mềm theo 

địa chỉ mail: nguyenngaubtxhm@gmail.com trước ngày 20/9/2020. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã tại 

phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020. UBND thị xã thông báo để các phòng, cơ 

quan chuyên môn, UBND các xã phường và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;                     

- Thường trực Thị ủy, HĐND; 

- CT, các PCT và UV UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- MTTQ và các đoàn thể thị xã; 

- Văn phòng Thị Ủy, UBND thị xã; 

- Các phòng, cơ quan chuyên môn UBND; Ban 

QLDA; CC Thuế, Trung tâm DS,Trung tâm VHTT; 

CC THA; VKS; Tòa án; Kho bạc; CC Thống kê, TT 

Y tế; Trạm Khuyến nông; Kiểm lâm; 

- TTVHTT &TT; Bản tin Hoàng Mai; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, VP (Nga). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hồ Thị Ngân 
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