Cùng với đó, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, BQLDA đầu tư xây dựng
các công trình giao thông, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án
mở các lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa dự án Khách sạn Furama và Quần thể
đô thị du lịch Ariyana.
Sớm nghiên cứu, công bố phương án tuyến đường đi dạo dọc bờ biển phù hợp với tình hình địa chất, khí
hậu, hoạt động của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo mục đích cộng đồng và quy định của
Luật Biển Việt Nam; và phối hợp với nhà đầu tư triến khai chặt chẽ công tác thu hồi đất, dự án để làm bãi
tắm, lối xuống biển, đảm bảo quy định, tránh phát sinh các vấn đề pháp lý, khiếu kiện.
Đồng thời, kiểm tra và tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt nội dung Thông báo kết luận số 331-TB/TU
ngày 31-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của UBND thành phố liên quan đến việc triển
khai một số công trình, dự án được dư luận quan tâm theo Thông báo 331-TB/TU nêu trên.
Đối với các nội dung cần báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo thẩm quyền, UBND thành phố yêu cầu các
Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát, tổng hợp tham mưu UBND thành phố xem xét,
báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng quy chế làm việc.
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TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

