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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 381/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 04 tháng 9 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 03/9/2019, 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, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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. 

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 công chức chuyên môn tiến độ lập hồ sơ 

đề nghị xử phạt hành chính đối với Dương Văn Hải, khóm Thuận Phú về hành vi 

xây dựng không phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; chỉ đạo việc xử 

lý các hộ che mái che vượt quá 1,2m trên kè sông Cao Lãnh;  

Phối hợp với các ngành đoàn thể phường tuyên truyền, vận động lao động đi 

lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; vệ sinh môi trường đường Lê Văn 

Cử, Tổ 6, khóm Thuận An (mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các chi 

hội khóm cùng dự).  

2. Giao Công an phường 

Giao ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an phường tham mưu lập hồ sơ 

thành lập tổ cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa 

bàn phường, thời gian đến ngày 13/9/2019.  

Rà soát lại số đối tượng ma túy để quản lý theo quy định, đồng thời rà soát 

những đối tượng có nghi vấn sử dụng ma túy để kịp thời phối hợp với gia đình cùng 

quản lý (phân công cảnh sát khu vực phối hợp với khóm). 

Phân công lực lượng trực an ninh trật tự tại nhà Bí thư Tỉnh ủy đảm bảo theo 

quy định. 

3. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 
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Giao ông Nguyễn Thanh Tâm tham mưu các nội dung:  

Trao đổi lại với Trưởng khóm Thuận Trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

của ông Nguyễn Văn Hậu, khóm đội trưởng khóm Thuận Trung.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xác minh lại hồ sơ hưởng 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 Huỳnh Văn Ken, ở khóm Thuận Phú để giải quyết về nội dung đơn thưa 

của bà Nguyễn Ngọc Bảy, bà Lê Thị Phượng; phối hợp với địa chính tiếp xúc ông 

Ẩn, khóm Thuận Phú kiểm tra, đo đạc phần đất theo yêu cầu của ông. 

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:  

Bàn giao lại các hồ sơ cho ông Nguyễn Phước Đạo, Công chức Địa chính - 

Xây dựng Đô thị và Môi trường trước khi về nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân xã 

Hòa An gồm: 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 gửi kế toán tổng hợp. 

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 ông Trần Ngọc Ẩn, khóm Thuận Phú thông báo lại kết quả đo đạc, kiểm 

tra để xác định lại diện tích ranh đất của ông (mời Hội đồng nhân dân, đoàn thể, 

khóm cùng dự); tiếp xúc ông Nguyễn Hữu Lý, khóm Thuận Phát để xác định lại 

diện tích đất mà ông cho rằng Nhà nước chưa thu hồi đất của ông; tham mưu cho 

ông Nguyễn Văn Tha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm vệ sinh môi 

trường tại đường Lê Văn Cử, khóm Thuận An; tiếp xúc ông Võ Ngọc Uẩn về vệ 

sinh cầu bến, khóm Thuận Trung. 

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

Giao ông Nguyễn Hữu Phúc tham mưu chế độ nâng lương định kỳ của cán 

bộ, công chức; tham mưu chế độ đối với Hội đặc thù, theo quy định phải là người có 

quyết định nghỉ hưu.  

Văn phòng: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố giao để tiếp đoàn Thanh tra Tỉnh trước ngày 06/9/2019. Báo cáo gửi 

Thanh tra thành phố Cao Lãnh. 

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. 
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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. 

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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