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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 292/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường 

Trần Hữu Lý tại cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân phường 
 

 

Ngày 01/7/2019, 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 

trưởng Quân sự phường; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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; Công chức Văn phòng - Thống kê; Nội vụ; Công chức Văn hóa - xã hội 

(phụ trách Thông tin và thể thao). 

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: Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của công 

chức chuyên môn; công tác của các khóm. Nếu thực hiện nhiệm vụ chậm mà không 

có lý do chính đáng và không báo cáo kịp thời lãnh đạo cho ý kiến thì có văn bản 

nhắc nhở, phê bình về tiến độ thực hiện. 

2. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 

Giao ông Nguyễn Thanh Tâm chuẩn bị các nội dung: 

- Tiếp đoàn Thanh tra Quân sự;  

- Tham mưu kiểm tra kinh phí chia nhỏ địa bàn ở 5 khóm;  

- Tham mưu nhân sự Khóm Đội trưởng kiêm Phó Trưởng khóm Thuận Phát 

đảm bảo công tác ổn định và lâu dài. 

Thời gian hoàn thành nội dung 1 và nội dung 2: chậm nhất đến ngày 

05/7/2019. Nội dung 3: Đến hết tháng 7/2019. 

3. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Giao ông Cao Văn Ngọc: Tham mưu trao đổi với bà Phán mua đất không có 

lối đi với hộ bà Phan Thị Sợi, hộ ông Lực; hòa giải tranh chấp Quyền sử dụng đất, 

lối đi giữa bà Trần Ngọc Lánh với ông Trần Thanh Hải, bà Mai Thị Mỹ Chi. 

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất đến ngày 05/7/2019. 
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4. 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:  

- Giải quyết việc xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng của ông 

Dương Thanh Hải, khóm Thuận Phú;  

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

Bảo, khóm Thuận Phú;  

- 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.  

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/7/2019. 

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

trách Địa chính) 

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 người dân và mốc 

giới 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. 

6. Giao Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách Thông tin và thể thao) 

Giao ông Lê Trung Hiếu: Kiểm tra việc hư hỏng đèn đường Lê Văn Cử để 

sửa chữa cho đảm bảo; phối hợp ông Đào Tuấn Kiệt, Công chức Văn hóa - xã hội 

tham mưu họp dân việc nâng cấp đèn đường Lê Văn Cử, khóm Thuận Nghĩa. Đồng 

thời dự trù kinh phí việc nâng cấp đèn đường Lê Văn Cử. 

Thời gian hoàn thành khắc phục hư hỏng đèn đường chậm nhất đến ngày 

05/7/2019.  

Nội dung 2: Thời gian hoàn thành đến hết tháng 7/2019. 

7. Giao Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 

Giao ông Nguyễn Hữu Phúc: Rà soát lại mail công vụ @dongthap.gov.vn của 

một số cán bộ, công chức không sử dụng để kịp thời đề xuất Phòng Văn hóa thông 

tin tham mưu giữ lại tài khoản để cán bộ, công chức sử dụng trong thời gian tới để 

đảm bảo an toàn thông tin; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho công chức 

chuyên môn. 

Giao Văn phòng: Tham mưu mời hộ ông Ken về xây dựng mái che không 

đúng quy định trên đất công Rạch Xếp Lá, chậm nhất đến ngày 05/7/2019. 

Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao cho công chức chuyên môn. 

Thời gian chậm nhất sáng ngày 08/7/2019. 

Công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ, chậm nhất 10 giờ, Thứ Sáu hàng 

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

mailto:hoathuan@dongthap.gov.vn
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hợp. 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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