
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 300/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
Trần Hữu Lý tại cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân phường 

 

 

Ngày 08/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường Hòa Thuận Trần Hữu Lý chủ trì cuộc họp Thành viên Ủy ban 

nhân dân phường; 

Cùng tham dự gồm có: Bí thư Đảng ủy phường; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy Phó 

Ban chỉ huy Quân sự phường; Công chức Địa chính - Xây dựng Đô thị và Môi 

trường (phụ trách Địa chính); Công chức Địa chính - Xây dựng Đô thị và Môi 

trường (phụ trách xây dựng); Công chức Tư pháp; Nội vụ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận Trần Hữu Lý kết luận, chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

Giao ông Nguyễn Văn Tha: Chỉ đạo công chức Địa chính - xây dựng - Đô thị 

và Môi trường (phụ trách Xây dựng - Đô thị) tham mưu thành lập đoàn kiểm tra 

phòng, chống dịch bệnh heo Châu Phi, chậm nhất hết ngày 09/7/2019 và phối hợp 

cùng các ngành đoàn thể vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh heo Châu Phi 

(Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố hỗ trợ lực lượng tham gia xử lý ở những nơi có 

dịch nếu có xảy ra);  

Chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu xử lý các trường hợp: mái che trên 

kè sông Cao Lãnh vượt quá 1m2; họp dân lại trường hợp xử lý xây dựng không 

phép của ông Nguyễn Hoài Bảo, khóm Thuận Phú; xử lý trường hợp xây dựng hàng 

rào trên đất công của bà Đỗ Thị Huỳnh Như, đường Thiên Hộ Dương, khóm Thuận 

Nghĩa. 

Làm việc với nhân viên Thú y do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hợp đồng 

phân công nhiệm vụ trên địa bàn phường để phân công kiểm tra tình hình dịch bệnh 

heo Châu Phi trên địa bàn phường và kiểm tra Thú y trên vật nuôi. 

2. Giao Công an phường 

Giao ông Nguyễn Văn Khanh: Tham mưu họp Hội đồng an ninh trật tự 

phường; quản lý các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường. 

3. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 

Giao ông Nguyễn Thanh Tâm tham mưu: 
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Nhân sự Khóm Đội trưởng kiêm Phó Trưởng khóm Thuận Phát, Ủy ban nhân 

dân phường sẽ báo cáo Thường trực Đảng ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến sẽ thông 

báo Quân sự được biết để tham mưu thực hiện các nội dung về bổ nhiệm nhân sự 

theo quy định.  

4. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Giao ông Cao Văn Ngọc:  

Tham mưu Tham mưu hòa giải thỏa thuận lối đi giữa bà Hoàng, ông Hải với 

bà Phán, ông Lực (mời lần 2, do lần 1 bà Hoàng và ông Hải không đến dự); hòa giải 

tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Hoa với ông Tấn Thành, bà 

Nguyễn Thị Bạc;  

Thẩm định hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng đối 

với ông Nguyễn Hoài Bảo, khóm Thuận Phú, gửi bản dự thảo cho Phòng Tư pháp 

xem trước, nếu thống nhất nội dung thì hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 

phường ban hành văn bản và gửi Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Lãnh xử lý 

5. Giao Công chức Địa chính - Xây dựng Đô thị và Môi trường (phụ 

trách xây dựng - Đô thị) 

Giao ông Võ Hoàng Anh tham mưu các nhiệm vụ:  

- Tham mưu ra quân lập lại trật tự các điểm chợ trên địa bàn phường. Chậm 

nhất từ ngày 09 đến ngày 11/7/2019 phải ra quân lập lại trật tự các điểm chợ. 

- Tham mưu xử lý các trường hợp xây dựng mái che không đúng quy định, 

chỉ cho phép 1,2m, nếu mái che hơn 1,2m thì buộc tháo dỡ (có 5 hộ); Buộc tháo dỡ 

nhà trọ, hàng rào trả lại phần đất nhà nước đã thu hồi đối bà Đỗ Thị Anh Phương và 

bà Đặng Thị Minh Thân (mời lần 2), nếu bà không đến dự thì tham mưu văn bản Ủy 

ban nhân dân phường gửi đến đơn vị công tác của bà xem xét, xử lý; Tham mưu xử 

lý một số hộ dân để chậu kiểng trên kè Hòa Đông. Thời gian xử lý. Thời gian xử lý 

3 nội dung này chậm nhất đến ngày 20/7/2019. 

- Họp dân lấy ý kiến lại trường hợp xây dựng công trình của ông Nguyễn 

Hoài Bảo, khóm Thuận Phú, thời gian họp phải vào lúc 18h30, ngày sẽ chọn sau (từ 

ngày 09 - 12/7/2019). Nếu số lượng người dân dự không đảm bảo thì tham mưu 

soạn thảo phiếu lấy ý kiến để thực hiện. 

6. Giao Công chức Địa chính - Xây dựng Đô thị và Môi trường (phụ 

trách Địa chính) 

Giao ông Đoàn Tấn Hòa tham mưu: 

Khi nhận bàn giao mốc đất công của Ban Quản lý dự án thành phố Cao Lãnh 

phải có cấm mốc rõ ràng (nếu không có thì đề nghị cấm mốc); Tham mưu mời ông 

Nguyễn Văn Tánh để xử lý việc sử dụng đất sai mục đích, chậm nhất đến ngày 

10/7/2019. 

Kiểm tra hồ sơ rạch Xếp Lá, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 

mời các hộ dân khu vực này để thông báo vị trí mốc giới đất của hộ dân và mốc giới 
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đất của Nhà nước để người dân được biết. Đồng thời tham mưu kéo lưới B40 để 

tránh việc lấn chiếm rạch Xếp Lá.  

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 12/7/2019. 

7. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 

Theo dõi nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao cho 

công chức chuyên môn 

Công chức chuyên môn phối hợp Văn phòng tham mưu ngày giờ thực hiện. 

Nếu công chức chuyên môn không đăng ký thời gian thì Văn phòng chỉ định ngày 

giờ, công chức chuyên môn phải thường xuyên cập nhật lịch Ủy ban nhân dân 

phường để biết. 

Ngày 05/7/2019, công chức chuyên môn báo cáo chậm trễ gồm có: Trưởng 

Công an phường; Chỉ huy trưởng Quân sự phường; Công chức Địa chính - xây dựng 

- Đô thị và Môi trường (cả 2 Công chức Địa chính); Công chức Tư pháp - hộ tịch 

phường. Nhắc nhở các công chức báo cáo chậm trễ làm ảnh hưởng công tác tổng 

hợp của Văn phòng, yêu cầu công chức nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới. 

Công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ, chậm nhất 14 giờ, Thứ Sáu hàng 

tuần gửi báo cáo kết quả thực hiện qua mail: hoathuan@dongthap.gov.vn hoặc 

ubndphuonghoathuan.tpcl@gmail.com để tổng hợp. Báo cáo phải có kết quả thực 

hiện và phương hướng trong tuần tới. 

Sau thời gian quy định này, công chức chuyên môn không gửi báo cáo kết 

quả thực hiện thì xem như không báo cáo.  

Trên đây là thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 

đến các đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT Đảng ủy; TT HĐND phường KT. CHỦ TỊCH 
- TV UBND phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Công chức chuyên môn UBND phường;  
- Lưu: VT.  
  
  
  
 Nguyễn Văn Tha 
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