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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại  

kỳ họp thứ 3 – HĐND thành phố 

 

  

Thực hiện Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 18/01/2022 của Thường trực 

HĐND thành phố về ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp 

đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 3 – HĐND thành phố Phan 

Thiết khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 

vực đất đai, xây dựng, phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021: 

* Về kết quả thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 

vực đất đai trong năm 2021: UBND thành phố đã ban hành 180 Quyết định xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 167 Quyết định đã chấp hành 

nộp tiền phạt, 13 Quyết định chưa chấp hành nộp tiền phạt. 

* Về kết quả thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 

vực xây dựng trong năm 2021: UBND thành phố đã ban hành 46 Quyết định xử lý 

vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đến nay 34 trường hợp đã chấp hành 

nộp phạt, tiếp tục đôn đốc 12 trường hợp chấp hành quyết định xử lý. 

* Về kết quả thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021: 

- UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt: 45 trường hợp do các 

phường, xã tham mưu (08 phường, xã) với tổng số tiền phạt: 522.500.000 đồng, 

trong đó: Đã thi hành: 17 trường hợp, số tiền: 170.000.000 đồng; chưa thi hành: 28 

trường hợp, số tiền: 352.000.000 đồng. 

- UBND các phường, xã ban hành quyết định xử phạt: 3.101 trường hợp, với 

tổng số tiền phạt: 4.094.250.000 đồng, trong đó: Đã thi hành: 2.877, số tiền: 

3.832.250.000 đồng; chưa thi hành: 159, số tiền: 262.000.000 đồng. 

Lý do chưa thi hành: Người vi phạm có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, 

thu nhập không ổn định, có đối tượng là người nghiện ma túy, không có khả năng 

đóng phạt, có trường hợp không phải là công dân của địa phương hoặc không có 

mặt tại nơi cư trú, khai địa chỉ không rõ ràng. 

Đối với các quyết định chưa thi hành, UBND các phường, xã đang tiếp tục 

thực hiện việc tống đạt và báo cáo về UBND thành phố. 

Tài liệu kỳ họp thứ 4 -  

HĐND thành phố khóa XII 
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 2. Đối với việc giải quyết việc thu tiền sử dụng đất của các hộ tái định cư 

còn lại (kể cả 09 hộ nằm trong dự án Cảng giao thông vận tải đã có quyết định giao 

đất): UBND thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

thành phố có văn bản tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc 

thu tiền sử dụng đất của các hộ tái định cư còn lại (kể cả 09 hộ nằm trong dự án 

Cảng giao thông vận tải đã có quyết định giao đất). Hiện nay, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường đang triển khai thực hiện. 

 3. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch, thu hồi đất: UBND thành phố đã ban 

hành Công văn số 1373/UBND-ĐT ngày 28/3/2022 chỉ đạo Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và UBND các phường, xã triển khai thực hiện công 

tác lập quy hoạch, thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đề xuất giải pháp, 

lộ trình thực hiện đối với các khu đất quy hoạch công viên để thông tin cho người 

dân được biết, tránh tình trạng phát sinh lấn, chiếm đất diễn ra trên địa bàn.  

 4. Việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố: 

 Tiếp tục triển khai công tác trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề 

đường kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn giao thông, trên cơ sở báo cáo của 

phòng Quản lý đô thị tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, UBND thành 

phố đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị (nhất là 

các tuyến đường xung quanh các Chợ trên địa bàn thành phố) tại các Công văn: số 

566/UBND-QHĐT ngày 11/02/2022, số 622/UBND-QHĐT ngày 16/02/2022, số 

1174/UBND-ĐT ngày 16/3/2022, số 2441/UBND-VX ngày 16/5/2022, số 

3083/UBND-VX ngày 13/6/2022.  

 Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022 các đơn vị, địa phương đã chủ động 

xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; có tổ chức công 

tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương lập lại trật tự đô thị trật 

tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong công tác lập lại trật tự đô thị.  

 5. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và sớm tiến hành các 

thủ tục để triển khai xây dựng Chợ Tiến Lợi: 

 Chợ nông thôn của xã Tiến Lợi nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 

chợ của thành phố là phải xây dựng chợ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người 

dân trên địa bàn xã Tiến Lợi, trong các năm qua do còn gặp khó khăn trong công 

tác đền bù giải tỏa các hộ dân trên khu đất xây dựng chợ Tiến Lợi để giao quỹ đất 

cho nhà đầu tư xây dựng chợ. Dự án xây dựng công trình chợ Tiến Lợi do Công ty 

Cổ phầu Đầu tư Xây dựng Toàn Thịnh làm chủ đầu tư với tổng diện tích xây dựng 

chợ là 3015 m
2
 và 241,1 m

2
 trạm xử lý nước thải gồm 07 hộ và 02 tổ chức, trong 

đó có 04 hộ gia đình và 01 tổ chức đã bàn giao mặt bằng (diện tích 2.189,6 m
2
), 

còn 01 tổ chức và 03 hộ gia đình có đất bị thu hồi xây dựng chợ chưa nhận tiền bồi 

thường và bàn giao mặt bằng (diện tích 1.039,6 m
2
). Đối với 03 hộ gia đình và 01 

tổ chức có đất bị thu hồi xây dựng chợ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt 

bằng, UBND thành phố đã chỉ đạo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hồ sơ thủ tục cưỡng chế. Hiện Trung 
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tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang rà soát tổng hợp hồ sơ cung cấp cho Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thành phố ban hành Quyết định 

cưỡng chế và tham mưu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để giao mặt 

bằng cho nhà đầu tư triển khai xây dựng chợ Tiến Lợi. Thời gian dự kiến sẽ hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý I năm 2023. 

 6. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động, người dân bị ảnh 

hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ: 

 Thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) trên địa bàn tỉnh; trong năm 2021, trên cơ sở đề nghị của UBND các phường, 

xã, UBND thành phố đã xem xét đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách và chi hỗ 

trợ cho 29.485 đối tượng lao động tự do, số tiền 44.227.500.000 đồng. 

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/3/2022, UBND thành phố tiếp tục trình 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 10.572 đối tượng, số tiền 

15.858.000.000 đồng. Trong tháng 4/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã thực hiện xong thủ tục quyết toán nguồn kinh phí năm 2021; chuyển nguồn 

kinh phí còn lại sang năm 2022 để tiếp tục chi trả và đã cấp kinh phí cho các 

phường, xã (có Quyết định phê duyệt trong tháng 01/2022) để chi trả cho 7.386 đối 

tượng, số tiền 11.079.000.000 đồng; còn lại 3.186 đối tượng không còn kinh phí để 

chi trả. 

Ngoài ra, theo Quyết định 341/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2108/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do). Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận khoảng 24.393 hồ sơ do UBND các 

phường, xã đề nghị trong tháng 3 và tháng 4/2022. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 815/UBND-KGVXNV ngày 18/3/2022, phấn đấu rà 

soát, thẩm định số hồ sơ tồn đọng và hồ sơ mới tiếp nhận hoàn thành trước ngày 

31/3/2022, nên Văn phòng UBND tỉnh không tiếp nhận Tờ trình của UBND thành 

phố để trình UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy, Thành phố còn hơn 46.851 hồ sơ chưa 

được phê duyệt (trong đó có 32.905 hồ sơ lao động tự do). Ngày 08/4/2022, 

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1701/UBND-VX báo cáo việc tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh xem xét, gia hạn thời gian để thành phố xem xét, 

thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng, chế độ hỗ trợ theo quy định, tránh trùng 

lắp, sai sót trong giải quyết chế độ. Đến nay, UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo. 

Do dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, số đối tượng 

được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và các Quyết định của UBND tỉnh rất 

lớn, nhưng đội ngũ cán bộ tham mưu giải quyết hồ sơ từ thành phố đến phường, xã 

rất ít, mặc dù đã rất cố gắng làm thêm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ vẫn không thể 

đảm bảo tiến độ theo quy định. 

Hiện nay, UBND thành phố đã đề nghị tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện 

các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, số tiền 79.076.795.000 đồng 

và gia hạn thời gian thẩm định hồ sơ; đồng thời, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương 
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binh và Xã hội tiếp tục thẩm định hồ sơ đã tiếp nhận. Sau khi được UBND tỉnh cấp 

bổ sung kinh phí và cho ý kiến tiếp tục phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người lao 

động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên 

quan khẩn trương trình hồ sơ và chi hỗ trợ cho đối tượng theo Quyết định phê 

duyệt của UBND tỉnh. 

 7. Đối với nhóm vấn đề đã được Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu tại kỳ 

họp thứ 3 – HĐND thành phố: 

 7.1. Việc giải quyết phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân thường trực:  

 Theo quy định, hiện nay Dân quân thường trực đang được hưởng cụ thể như sau: 

- Trợ cấp ngày lao động 120.000đ/ ngày/người (theo Nghị quyết số 03/2021 

ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh). 

- Mức tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có Công văn số 

1373/BCH-TM ngày 14/6/2022 đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố lập dự 

toán chi chế độ kể từ ngày 01/6/2022. 

- Ngoài ra, lực lượng dân quân thường trực sẽ được cấp bảo hiểm y tế, trang 

phục vật chất hậu cần, trợ cấp sau khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

 7.2. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và chống xâm hại trẻ em vị 

thành niên: 

 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1037/KH-UBND ngày 

11/3/2022 về triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2022, Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa 

bàn thành phố đến năm 2025 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia 

đình Việt Nam 28/6.  

Theo đó, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh Phan 

Thiết tăng cường thời lượng tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình và chống xâm hại trẻ em vị thành niên.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 05/4/2022, Phòng Văn 

hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 252/CV-VHTT đề nghị UBND các 

phường, xã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực 

gia đình và chống xâm hại trẻ vị thành niên để nâng cao nhận thức của người dân; 

đồng thời tiếp tục có văn bản triển khai thực hiện Công tác bình đẳng giới năm 

2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn 

thành phố năm 2022; tăng cường tuyên truyền công tác chăm sóc trẻ em năm 2022. 

Thực hiện 180 băng rôn truyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tổ chức dạy 

bơi miễn phí dịp hè cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng hoạt động Hè 

của thành phố Phan Thiết năm 2022.  
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- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm “Giữ 

vững giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong xã hội hiện đại”, có hơn 60 đại 

biểu là lãnh đạo UBND các phường, xã và đại diện các hộ gia đình tiêu biểu của 

các địa phương tham gia. 

 7.3. Liên quan đến bãi xe tại Chung cư Hoàng Quân (đường Nguyễn Hội, 

thành phố Phan Thiết): UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tăng 

cường kiểm tra, xử lý tình trạng đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, không đảm 

bảo an toàn giao thông tại khu vực này, kết quả thực hiện như sau: 

Thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động triển khai kịp thời các kế 

hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các 

tuyến, địa bàn được phân công góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. 

Công an thành phố đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị triển khai lắp đặt 

biển cấm dừng, đỗ theo giờ. Chỉ đạo Đội cảnh sát giao thông phối hợp với Công an 

Phường Phú Trinh, Phú Tài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến 

đường của thành phố, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy 

định. Trong thời gian qua, đã phát hiện và xử lý 78 trường hợp dừng, đỗ xe không 

đúng quy định. Riêng tuyến đường Nguyễn Hội đã phát hiện và xử lý 04 trường 

hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, tạm giữ 04 Giấy phép lái xe, nộp 

ngân sách nhà nước 1.377.000đ, tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực này 

đã dần ổn định. 

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố tăng 

cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về 

trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về dừng, đỗ phương tiện 

không đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc 

giao thông. 

 7.4. Việc thu hồi, quản lý khu đất và tài sản trên đất của Công ty Lương thực 

Miền Nam tại khu phố 9, phường Mũi Né: UBND thành phố đã giao Phòng Tài 

chính – Kế hoạch thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải 

quyết. Hiện Phòng Tài chính – Kế hoạch đang triển khai thực hiện. 

 7.5. Việc cải tạo bờ hồ Văn Thánh: Việc đầu tư xử lý, cải tạo môi trường tại 

khu vực hồ Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết đã được UBND 

tỉnh Bình Thuận thống nhất chủ trương tại Công văn số 1507/UBND-ĐTQH ngày 

19/5/2022; theo đó, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2780/UBND-

QHĐT ngày 30/5/2022 chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hợp 

đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Xử lý, cải tạo môi trường tại khu vực hồ Văn Thánh, phường Phú Tài trình thẩm 

định, phê duyệt theo quy định. 

7.6. Chế độ cho người dân thuộc đối tượng điều trị F0, F1 cách ly tại nhà: 

Thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

các Quyết định của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 



6 

 

 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong năm 2021, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND thành phố Phan 

Thiết thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và chi trả cho 41.255 đối tượng, số tiền 

81.597.785.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm 

tám mươi lăm nghìn đồng).  

Năm 2022, Phòng tiếp nhận 68.167 hồ sơ, tổng kinh phí hỗ trợ là 

97.374.010.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm 

mười nghìn đồng). Trong đó: Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động: 542 người; 

lao động ngừng việc: 520 người; F0, F1: 22.524 người; hộ kinh doanh: 1.089 hộ; 

lao động tự do: 43.477 người; đối tượng đặc thù: 15 người. Trên cơ sở đó, UBND 

thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 21.316 đối tượng, 

số tiền 32.341.400.000 đồng, trong đó: Lao động tạm hoãn hợp đồng lao động: 542 

người; lao động ngừng việc: 520 người; F0, F1: 8.593 người; hộ kinh doanh: 1.089 

hộ; lao động tự do: 10.572 người. Đã chuyển kinh phí chi trả cho 11.877 đối tượng, 

số tiền 16.237.720.000 đồng, trong đó: F0, F1 (tại cơ sở điều trị và cách ly tập 

trung) 4.491 đối tượng, số tiền 5.158.720.000 đồng; lao động tự do 7.386 người, số 

tiền 11.079.000.000 đồng. Số đối tượng còn lại chưa chi trả do đang chờ tỉnh cấp 

bổ sung kinh phí. 

Do dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, số đối tượng 

được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và các Quyết định của UBND tỉnh rất 

lớn, nhưng đội ngũ cán bộ tham mưu giải quyết hồ sơ từ thành phố đến phường, xã 

rất ít, mặc dù đã rất cố gắng làm thêm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ vẫn không thể 

đảm bảo tiến độ theo quy định. 

Hiện nay, còn 46.851 hồ sơ đang tiếp tục thẩm định (chủ yếu là hồ sơ F1, F0 

tại nhà và hồ sơ lao động tự do theo Quyết định số 341/QĐ-UBND). Phòng đã 

tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 1701/UBND-VX ngày 

08/4/2022, báo cáo UBND tỉnh việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

gia hạn thời gian để thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng, 

chế độ hỗ trợ theo quy định, tránh trùng lắp, sai sót trong giải quyết chế độ. Đến 

nay, UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo.  

Sau khi được UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí và cho ý kiến tiếp tục phê 

duyệt danh sách hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19, UBND 

thành phố sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt và chi hỗ trợ cho đối tượng. 

 8. Sớm triển khai thi hành án đối với các hộ thuê mặt bằng kinh doanh tại 

mặt tiền đường Xuân Thủy, phường Mũi Né (nội dung chất vấn Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố): 

 Ngày 21/6/2022, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp để nghe Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố báo cáo việc triển khai thi hành các Bản án có hiệu lực 

đối với các hộ dân thuê đất tại Đồi Cát Bay phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất giao Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch thực hiện cưỡng chế thi 

hành án đối với các hộ dân thuê đất tại Đồi Cát Bay phường Mũi Né với thời gian 
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thực hiện cưỡng chế trong tháng 7/2022 và được chia thành 02 giai đoạn (Giai 

đoạn 1 thực hiện cưỡng chế 08 hộ đã hoàn tất hồ sơ; giai đoạn 2 thực hiện cưỡng 

chế hộ bà Nguyễn Thị Để sau khi UBND phường Mũi Né củng cố, hoàn thiện hồ 

sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định).  

Đồng thời, chỉ đạo UBND phường Mũi Né, Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố, Đài Truyền thanh Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu du 

lịch Hàm Tiến – Mũi Né và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức tuyên 

truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho người dân ở địa phương và tại 

khu vực cưỡng chế được biết  nội dung cưỡng chế.  

Hiện nay các đơn vị đang triển khai thực hiện để tổ chức cưỡng chế trong 

tháng 7/2022.  

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện ý kiến kết 

luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 3 – HĐND thành phố./. 

 
Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND thành phố; 
- Ban Thường trực UBMT TQVN thành phố; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Đại biểu HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP; 
- Lưu: VT, ĐT.  

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

  Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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