Ký bởi Ủy ban
Nhân dân Thành
phố Hà Tĩnh (M)
Giờ ký:

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41 /TB-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND thành phố
tại cuộc họp giao ban Ủy ban nhân dân thành phố
phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018
Ngày 02/5/2018, tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh, đồng
chí Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp giao ban
phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018 để soát xét tình hình, kết quả thực hiện
nhiệm vụ thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự cuô ̣c ho ̣p
có các đồng chí Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố , Chánh Văn phòng HĐNDUBND và Trưởng các phòng , ban thuộc UBND thành phố, Đội trưởng Đội
Quản lý trật tự đô thị và các Phó Văn phòng HĐND-UBND thành phố.
Sau khi nghe các phòng, ban, đơn vị chuyên môn báo cáo, đánh giá tình
hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của các thành viên dự
họp, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, đồng chí Hà Văn Trọng Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận một số nội dung sau:
Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND và
UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
Tuy nhiên việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao như
việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn
hóa, trồng cây xanh, tiến độ triển khai các dự án ADB, công tác GPMB một số
dự án, việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
thành phố... Đặc biệt, kết quả một số nhiệm vụ còn ở mức yếu kém như: xây
dựng Nông thôn mới tại xã Thạch Hưng, xây dựng phường văn minh đô thị tại
phường Thạch Quý, công tác quản lý trật tự đô thị, công tác quản lý các băng
rôn, khẩu hiệu quảng cáo, công tác giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo...
Nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức
còn chưa cao, chưa bám sát công việc để triển khai thực hiện, một số phòng, ban
còn thiếu trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến liên quan đến các Đề án, chính
sách của thành phố. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND
thành phố giao:
1. Về nhiệm vụ chung:
- Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị soát xét lại các nhiệm vụ theo Khung
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 (ban
hành tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 31/01/2018) và các Thông báo kết
luận của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố để triển khai kịp thời, đảm
bảo không bỏ sót nhiệm vụ và các nhiệm vụ đã triển khai phải có kết quả cụ thể.
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- Văn phòng HĐND-UBND thành phố có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp
báo cáo lãnh đạo UBND thành phố tiến độ công việc hàng tuần; chủ động sắp
xếp lịch theo chương trình công tác tháng và đôn đốc các nội dung kết luận cuộc
họp đảm bảo hiệu quả, kịp thời; Tham mưu UBND thành phố nghiêm túc phê
bình các phòng, ban đơn vị thực hiện chậm trễ các nội dung, nhiệm vụ theo
khung kế hoạch hoặc chỉ đạo của UBND thành phố.
2. Về việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành
phố:
- Về Đề án đô thị loại II và Chương trình phát triển đô thị: Giao Tổ
chuyên trách chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
chỉ đạo Đơn vị tư vấn bổ sung, giải trình các số liệu mà các Sở, ngành còn có ý
kiến chưa thống nhất với Đề án. Hoàn thiện Đề án gửi Sở Xây dựng và các Sở,
ngành có liên quan để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Liên quan đến việc chuẩn bị nội dung buổi làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy: Trên cơ sở ý kiến các sở ngành, giao Tổ chuyên trách chuẩn bị báo cáo,
tài liệu liên quan đến Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực và Đề án nâng hạng
đô thị, yêu cầu hoàn thành trước ngày 13/5/2018.
3. Về chương trình mục tiêu và xây dựng cơ bản:
- Chương trình mục tiêu: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối
hợp phòng Quản lý đô thị soát xét, tổng hợp, đánh giá tiến độ nhận xi măng,
triển khai thi công các công trình thuộc chương trình mục tiêu của UBND các
phường, xã; tham mưu UBND thành phố văn bản đôn đốc, phê bình các địa
phương triển khai chậm, yêu cầu hoàn thành trước ngày 12/5/2018.
- Xây dựng cơ bản: Đối với các công trình do thành phố làm chủ đầu tư,
giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xây dựng đường găng cụ thể
của từng dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.
4. Lĩnh vực Kinh tế:
Giao phòng Kinh tế:
- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng KHKT & BV CTVN, UBND các
phường, xã chăm sóc vụ Xuân, không để lây lan dịch đạo ôn cổ bông.
- Hoàn thành công tác chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố
môi trường biển; chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền, giải
thích cho các hộ dân không để xảy ra tình trạng khiếu nại, kiến nghị vượt cấp
trong thời gian tới.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp với UBND xã Thạch
Hưng, UBND phường Thạch Quý để bàn giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm trong sản xuất bánh đa nem, yêu cầu hoàn thành trước ngày
17/5/2018.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo
tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn,
yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2018.
- Liên quan đến việc sửa chữa đình chợ cá, chợ thành phố Hà Tĩnh: Giao
phòng Kinh tế chỉ đạo Ban Quản lý chợ thành phố làm rõ các chủ trương và việc
triển khai thi công sửa chữa cho các hộ kinh doanh, trả lời cho các hộ còn thắc
mắc. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/5/2018.
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5. Về xây dựng nông thôn mới:
Giao Văn phòng ĐP Nông thôn mới thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban trực tiếp xuống các đơn vị Thạch
Trung, Thạch Hưng, Thạch Đồng chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc liên
quan đến các tiêu chí nông thôn mới. Đối với Thạch Hưng, hàng ngày báo cáo
kết quả thực hiện; đối với các xã Thạch Đồng, Thạch Trung hàng tuần báo cáo
kết quả về Ban chỉ đạo và UBND thành phố.
- Chuẩn bị tài liệu tham mưu Ban chỉ đạo làm việc với UBND xã Thạch
Hưng, yêu cầu hoàn thành trong ngày 13/5/2018.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết và phát động
cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu và phường đạt chuẩn Văn minh đô thị yêu
cầu hoàn thành trong tháng 5/2018.
- Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá tiêu chí nông thôn mới các
xã Thạch Hưng, Thạch Trung hoàn thành trước ngày 16/5/2018.
6. Về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị:
Giao Tổ chuyên trách thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc xây
dựng các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị của các đơn vị, đặc biệt là
các phường: Hà Huy Tập, Thạch Quý, Đại Nài. Hàng tuần có giao ban luân
phiên với các phường, trước mắt tham mưu UBND thành phố tổ chức buổi làm
việc với UBND phường Hà Huy Tập trước ngày 12/5/2018 và chuẩn bị nội dung
giao ban hàng tuần với địa phương cụ thể.
7. Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường:
- Lĩnh vực đất đai:
+ Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng
đăng ký QSD đất tham mưu UBND thành phố giải pháp đôn đốc các đơn vị đẩy
nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao
GCNQSD đất cho người dân. Đồng thời, tiến hành rà soát các đơn vị đủ điều
kiện triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án, báo cáo Sở Tài nguyên & Môi
trường và thực hiện trong tháng 5/2018.
+ Đối với các thửa đất vắng chủ: Trên cơ sở báo cáo của UBND các
phường, xã, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên & Môi trường tiến hành
kiểm tra, rà soát, phối hợp với Chi cục thuế thành phố tham mưu UBND thành
phố phương án xử lý, yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2018.
+ Đối với việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo: Giao phòng Nội vụ chủ
trì, phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu cuộc họp về quản
lý Nhà nước về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hoàn thành trước ngày
16/5/2018.
- Việc thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải:
+ Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài
chính - Kế hoạch và các phòng, ban liên quan khẩn trương tham mưu UBND
thành phố văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQHĐND ngày 27/11/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án “Thu gom,
vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đến trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến
năm 2020 và những năm tiếp theo”, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2018.
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+ Giao Công ty CP Môi trường và CT đô thị Hà Tĩnh rà soát các bất cập
trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố trước ngày
15/5/2018. Trên cơ sở đó, giao phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu văn
bản báo cáo UBND tỉnh, yêu cầu hoàn thành trước ngày 18/5/2018.
- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh
tế và các phòng, ban liên quan: Tăng cường kiểm tra công tác giết mổ gia súc
gia cầm tại chợ gia cầm và Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm, định kỳ hàng
tháng báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý cho lãnh đạo UBND thành phố; trước mắt
tổ chức cuộc kiểm tra, hoàn thành trước ngày 20/5/2018.
8. Lĩnh vực Giải phóng mặt bằng:
- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thành phố Quyết
định phân bổ nguồn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thành phố năm 2018.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố có trách nhiệm thông báo cho
Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đã được bố trí nguồn để tập
trung triển khai công tác GPMB.
- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường:
+ Đối với dự án đường Nguyễn Công Trứ (giai đoạn 1): Kiểm tra, rà soát
phương án bồi thường, hỗ trợ do Hội đồng BT,HT&TĐC dự án đề xuất để tiến
hành niêm yết công khai theo quy định, yêu cầu hoàn thành trước ngày
15/5/2018.
+ Đối với vướng mắc GPMB liên quan đến hộ bà Nguyễn Thị Hà, xã
Thạch Hưng và ông Nguyễn Đức Cừ, xã Thạch Trung: Khẩn trương tham mưu
UBND thành phố phương án xử lý, yêu cầu hoàn thành trước ngày 11/5/2018.
+ Chủ trì, phối hợp với Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư rà soát lại
tiến độ GPMB các dự án, tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp với các
phòng, ban, đơn vị có liên quan, yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2018.
9. Lĩnh vực quản lý trật tự đô thị:
Giao phòng Quản lý trật tự đô thị:
- Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường,
xã tiến hành rà soát lại các điểm nóng gây mất trật tự đô thị trên địa bàn và cá
điểm nóng giáp ranh giữa các phường, xã; tham mưu UBND thành phố văn bản
phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý
các điểm vi phạm nêu trên, yêu cầu hoàn thành trước ngày 12/5/2018.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tham mưu
cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và Trường Cao đẳng nghề
Việt Đức để xử lý các sai phạm và tình trạng mất mỹ quan đô thị tại trụ sở
Trường cao đẳng nghề Việt Đức, yêu cầu hoàn thành trong tháng 18/5/2018.
10. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo:
- Công tác tuyển sinh:
+ Đối với công tác tuyển sinh trường THCS Lê Văn Thiêm: Giao phòng
Giáo dục & Đào tạo dự thảo Đề thi khảo sát, xin ý kiến Sở Giáo dục & Đào tạo
trước khi thực hiện.
+ Đối với việc tuyển sinh tại các trường tiểu học và mầm non: Giao phòng
Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, có
phương án phân luồng sớm, tham mưu UBND thành phố tổ chức buổi làm việc
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với Chủ tịch UBND các phường, xã để triển khai công tác tuyển sinh đảm bảo
công khai, minh bạch và đúng quy định, hoàn thành trước ngày 20/5/2018.
- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thành phố Quyết
định phân bổ ngân sách cho các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia năm
2018, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2018.
- Về biên chế giáo viên bậc tiểu học: Giao phòng Giáo dục & Đào tạo chủ
trì, phối hợp với phòng Nội vụ rà soát lại số giáo viên còn thiếu và tham mưu
UBND thành phố văn bản xin chủ trương đặc thù của UBND tỉnh, yêu cầu hoàn
thành trước ngày 15/5/2018.
11. Lĩnh vực Y tế:
- Công tác Bảo hiểm y tế toàn dân: Giao phòng Y tế tham mưu UBND
thành phố văn bản chỉ đạo UBND xã Thạch Trung tăng cường các giải pháp để
nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, đề xuất phương án hỗ trợ nếu xét thấy
cần thiết, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2018.
- Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng thành
phố, bệnh viện đa khoa thành phố và UBND các phường, xã tăng cường công
tác truyền thông, giám sát tình hình dịch bệnh, không để các dịch bệnh nguy
hiểm bùng phát trên địa bàn.
12. Lĩnh vực Tư pháp:
Giao phòng Tư pháp tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ
thể để triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật hình sự
2015, 2017, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2018.
13. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin:
- Công tác đặt tên đường phố: Giao phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì,
phối hợp với phòng Quản lý đô thị soát xét lại quy hoạch các tuyến đường, đề
xuất phương án triển khai việc đặt các tên đường mới. Phối hợp Văn phòng
HĐND-UBND để đăng ký bổ sung nội dung này vào phiên họp Ban Thường vụ
Thành ủy phiên thường kỳ tháng 5. Đồng thời, tiến hành rà soát lại ngân hàng
tên đường của HĐND tỉnh để tham mưu UBND thành phố văn bản kiến nghị, đề
xuất HĐND tỉnh xem xét, trình tại phiên họp HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2018.
- Việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: Giao
phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan
kiện toàn lại Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố do đồng chí Lương
Quốc Tuấn – PCT UBND thành phố làm trưởng ban, yêu cầu hoàn thành trước
ngày 15/5/2018.
- Công tác quản lý nhà nước về dịch vụ quảng cáo: Giao Văn hóa – Thông
tin:
+ Tiến hành rà soát lại Hợp đồng của các công ty quảng cáo. Đối với các
hợp đồng đã hết thời hạn phải có phương án thanh lý theo quy định. Riêng đề
xuất của công ty Quảng cáo trẻ Nghệ An về xây dựng các điểm quảng cáo, giao
phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố. Các
nội dung trên yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/5/2018.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại bảng, biển quảng
cáo sai quy định trên các tuyến đường và tham mưu biện pháp xử lý theo quy
định, yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2018.
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- Giao phòng Văn hóa – Thông tin theo dõi phản ánh của các báo, trang
thông tin điện tử và mạng xã hội có liên quan đến thành phố để kịp thời có kiểm
soát tương tác, phản hồi.
14. Lĩnh vực nội vụ:
- Giao Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị ban hành Quyết định chấm
dứt hợp đồng lao động với các đối tượng cán bộ hợp đồng trước ngày 15/5/2018.
- Giao phòng Nội vụ rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức tại các phòng,
ban, đơn vị tại thành phố để trình UBND thành phố phương án sắp xếp, đảm bảo
hợp lý với số lượng đầu việc giữa các phòng, ban, đơn vị.
- Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo các đơn
vị tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên không
tham gia vào Hội Thánh đức chúa trời, yêu cầu hoàn thành trước ngày
15/5/2018.
15. Công tác đặt biển tên ngõ, ngách, biển số nhà:
- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương tham mưu UBND thành
phố phê duyệt quyết toán kinh phí lắp đặt biển số nhà, biển ngõ, ngách trước
ngày 11/5/2018.
- Về việc đề xuất chuyển giao dự án lắp đặt biển số nhà, biển ngõ, ngách
cho UBND các phường, xã làm chủ đầu tư: Giao Đội Quản lý trật tự đô thị trình
UBND thành phố phương án cụ thể; phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, tham
mưu UBND thành phố theo quy định.
16. Công tác phòng chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn:
Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu UBND thành phố
văn bản yêu cầu Công an thành phố tham mưu Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các
phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy
nổ và tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2018.
17. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực được
phân công tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, soát xét công việc để thống nhất tập
trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hiệu quả.
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận cuộc họp giao ban UBND
thành phố phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố để
các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, tổ chức và cá nhân liên quan
biết, phối hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực HĐND thành phố (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- Công ty CP MT và CTĐT Hà Tĩnh;
- Chi cục thuế thành phố;
- Đội QLTTĐT thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Chánh, phó Văn phòng HĐND-UBND, CVTH;
- Lưu: VT, VP.
- Gửi: Bản ĐT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Thân Viết Văn
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