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Kính gửi:  
- Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Quản lý đô thị;  

   Kinh tế; Văn hóa - Thông tin; Y tế; Lao động TB-XH;  

   Thanh tra; Văn phòng HĐND-UBND thị xã; 

- Trưởng Công an thị xã.   

 

Thực hiện Văn bản số 569-CV/ThU ngày 29/11/2022 của Ban Thường 

vụ Thị ủy về việc tham mưu nội dung báo cáo kiểm điểm năm 2022; Ủy ban 

nhân dân thị xã giao các phòng, đơn vị tham mưu báo cáo đánh giá kết quả lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2022; báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm đã được chỉ ra trong hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ 

năm 2021, với các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng các tiêu chí đô 

thị loại III; xây dựng, chỉnh trang đô thị năm 2022 (những kết quả đạt được, 

hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân), nội dung cần khái quát, trọng tâm, cô 

đọng (dung lượng từ 1,5-2 trang A4). 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp các phòng, ban: 

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 

năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với nội dung: 

“Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ doanh nghiệp có thuế 

phát sinh đạt thấp; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm; một số công 

trình còn phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế; chưa linh hoạt các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ các dự án;  

3. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Phòng Kinh tế: 

 Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: “Chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị không đạt kế hoạch, công tác 

nghiệm thu, quyết toán ở các phường, xã còn thiếu chặt chẽ. Quản lý trật tự đô 

thị và trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế. Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả chưa cao”.  
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4. Phòng Văn hóa Thông tin:  

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: (1) Thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở vẫn còn bất cập; (2) Việc ứng 

dụng CNTT chưa đồng bộ.  

5. Phòng Y tế:  

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: “Công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn một số hạn chế, nhất là 

trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”.  

6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:  

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: “Việc chỉ đạo triển khai, rà soát và thực hiện hỗ trợ cho các gia đình 

chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sữa chữa nhà ở chưa 

đạt yêu cầu”.  

7. Phòng Giáo dục - Đào tạo:  

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong 

năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với nội dung 

“Tỷ lệ giáo viên văn hóa tiểu học chưa đảm bảo theo quy định, điểm trung bình 

chung thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT thấp hơn so với năm học trước”.  

8. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin:  

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: “Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực đạt kết quả thấp; 

việc ứng dụng CNTT chưa đồng bộ”.  

9. Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp các phòng, ban: 

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với nội 

dung: “Việc giải quyết đơn thư của công dân ở một số địa phương chưa được quan 

tâm đúng mức”;  

10. Công an thị xã chủ trì, phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và 

Xã hôi, Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã: 

Báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra 

trong năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới đối với 

nội dung: “Tình trạng vi phạm pháp luật, đặc biệt là trẻ vị thành niên vi phạm 

pháp luật và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp”.  
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Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo về Văn 

phòng HĐND-UBND thị xã trước ngày 06/12/2022; Giao Văn phòng HĐND-

UBND thị xã tổng hợp, tham mưu báo cáo gửi Ban Thường vụ Thị ủy trước 

ngày 08/12/2022./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
Nguyễn Huy Hùng 
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