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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 372/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 28 tháng 8 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 26/8/2019, 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 Ủy ban nhân 

dân phường; Phó Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng 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; Công chức Văn phòng - Thống kê; Nội vụ; Công chức Văn hóa - xã hội (phụ 

trách Lao động Thương binh và xã hội). 

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:  

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường trả lời về chế độ chính sách hưởng theo 

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 của Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước theo yêu cầu của ông Lê 

Phước Vĩnh, khóm Thuận Phát;  

Phụ trách và điều hành hội quán sau khi thành lập (phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường về các bước thực hiện: Thống nhất nội dung, 

chương trình, kinh phí lễ ra mắt Hội quán);  

Trao đổi với ông Lê Ngọc Hùng, Bí thư Chi bộ khóm, Trưởng khóm Thuận 

Phát về kinh phí khóm văn hóa để sửa chữa đoạn đường có nước đọng (hẻm Sở Kế 

hoạch - đầu tư): Kinh phí này chỉ sử dụng cho công trình thiết chế văn hóa, không 

sử dụng cho mục đích xây dựng cơ bản. 

2. Giao Công an phường 

Giao ông Lê Trung Thành, Phó Trưởng Công an phường báo cáo lại Trưởng 

Công an phường về nhiệm vụ được phân công: Tham mưu quản lý đối tượng thanh 

niên sử dụng ma túy; tham mưu chuẩn bị nội dung họp Hội đồng an ninh trật tự 

phường. 
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3. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 

Giao ông Nguyễn Thanh Tâm tham mưu các nội dung:  

Phân công ông Nguyễn Út Hậu, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự phường hỗ 

trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho ông Bùi Thiệu Thành Tâm, Khóm đội trưởng, 

Phó Trưởng khóm Thuận Phát;  

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường, gửi ông Nguyễn Văn Tha trả lời về 

chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg theo yêu cầu của ông Lê 

Phước Vĩnh. 

4. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Giao ông Cao Văn Ngọc tham mưu:  

Mời bà Nguyễn Ngọc Bảy, bà Lê Thị Phượng tiếp xúc, trao đổi về nội dung 

đơn thưa ông Huỳnh Văn Ken, ở khóm Thuận Phú. 

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:  

Xử lý các hộ xây dựng mái che trên kè sông Cao Lãnh không đúng quy định, 

chỉ tạo điều kiện cho che 1,2m, nếu vượt 1,2m thì buộc tháo dỡ; xử lý việc xây dựng 

không phép của ông Dương Văn Hải, khóm Thuận Phú; Hoàn chỉnh hồ sơ quyết 

toán sửa chữa khóm Thuận Trung. 

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

trách Địa chính) 

Giao ông Đoàn Tấn Hòa tham mưu: Mời 7 hộ dân lấn chiếm lối thoát hiểm 

phía sau Trường Mầm non Hồng Gấm; đo đạc diện tích đất của ông Trần Ngọc Ẩn 

với bà Nguyễn Thị Thu Tư khóm Thuận Phát. 

7. Giao Công chức Văn hóa - xã hội 

Giao ông Đào Tuấn Kiệt: Hướng dẫn, hỗ trợ ông Lê Trung Hiếu, Công chức 

Văn hóa - xã hội phụ trách Văn hóa - thông tin - thể thao. Đồng thời các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội sẽ do ông Đào Tuấn Kiệt phụ 

trách. 

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

Giao Văn phòng theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ công chức chuyên môn trong 

việc sử dụng các phần mềm công tác. Kịp thời báo cáo lãnh đạo xem xét, cho ý 

kiến. 

Công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ, chậm nhất 15 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. Sau thời gian quy định này, 

công chức chuyên môn không gửi báo cáo kết quả thực hiện thì xem như không 

báo cáo. 

mailto:hoathuan@dongthap.gov.vn
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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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