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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2021 

       

Ngày 25/8/2021, Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố đã chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 8/2021. Tham dự 

phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND thành phố và các thành phần theo 

Giấy mời số 345/GM-UBND ngày 13/8/2021 của UBND thành phố. Sau khi 

nghe các đơn vị báo cáo các nội dung dự thảo, các thành phần dự họp phát biểu 

ý kiến, thảo luận, Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 (Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình) 

UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ 

động, tích cực của phòng TC-KH trong công tác tham mưu tổng hợp dự thảo 

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2021. Về cơ bản, nội dung Báo cáo đã khái quát được tình hình chung về KT-

XH, QP-AN của thành phố 9 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên một số nội dung 

đánh giá chưa sâu, chưa rõ nét so với thực tế, cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho 

hoàn thiện. Cụ thể:  

 - Về công tác phòng, chống bệnh dịch COVID-19:  

+ Phải coi công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 là một nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, cấp bánh trong tình hình hiện nay. Đánh giá sâu về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong phòng chống dịch bệnh như bám sát các 

chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Thành ủy để triển khai thực hiện quyết liệt nhiều 

giải pháp nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh, kiểm soát, 

khống chế dịch kịp thời, đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

+ Bổ sung kết quả thống kê, rà soát tổng số các trường hợp F1, F2 đang 

thực hiện cách ly trên địa bàn thành phố. 

+ Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố bổ sung tình hình thực hiện và kết quả đối với các công việc đã triển 

khai từ đầu năm đến nay. 
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- Về số liệu thu ngân sách: Cần phối hợp với Chi cục thuế thành phố cập 

nhật số liệu thu ngân sách, đánh giá kết quả thực hiện và ước thực hiện hết tháng 

9/2021. 

- Công tác Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng mặt 

bằng, Xây dựng cơ bản:  

Cần đánh giá rõ nét hơn về kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm đã được phê duyệt và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 13/4/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 2021 -2025 và 

những năm tiếp theo; bổ sung số liệu kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất 

đai và tiến độ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ Dự án đo đạc Bản đồ địa chính trên 

địa bàn 08 phường, xã. 

Bổ sung và làm rõ nét hơn nữa về các hạn chế, nguyên nhân khách quan, 

chủ quan và khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ 

bản, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất công trên địa bàn. 

- Công tác Thanh tra, TCD: Bổ sung số liệu và kết quả thực hiện về công 

tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố. 

- Phần nhiệm vụ, giải pháp: Cần nhấn mạnh, bổ sung một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm trong Quý IV năm 2021 như sau: 

 + Nghiên cứu xây dựng kế hoạch có lộ trình từ nay đến đầu năm 2022, 

thực hiện triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho toàn bộ 

nhân dân trên địa bàn thành phố. 

+ Tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ để 

thực hiện có hiệu quả đối với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2021. 

+ Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã được giao làm Chủ đầu 

tư các dự án, công trình trên địa bàn chủ động rà soát các nguồn vốn, khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để tồn vốn vào cuối năm, đảm bảo tỷ 

lệ giải ngân vốn theo kế hoạch, cam kết. 

2. Dự thảo Báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng các dự án  

trọng điểm trên địa bàn thành phố quý III/2021 (Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố trình) 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp 

của các đơn vị tại cuộc họp, chỉnh sửa bố cục và cập nhật kết quả thành Báo cáo 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 9 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 để trình kỳ họp Ban thường vụ Thành ủy 

tháng 8/2021. Báo cáo cần bổ sung, cập nhật các nội dung đánh giá trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện; phân nhóm kết quả thực hiện các dự 

án trọng điểm của tỉnh và thành phố; phần khó khăn, vướng mắc chỉnh sửa ngắn 

gọn, xúc tích theo từng dự án; bổ sung giải pháp thực hiện đối với từng dự án 

trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 
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Trên đây là Thông báo kết luận Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

8/2021, UBND thành phố thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy;                                                              

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- TP dự họp theo GM 345/GM-UBND  

ngày 13/8/2021; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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