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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 341/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 05 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 05/8/2019, 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 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: Chủ tịch Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tha từ 

ngày 12/8/2019 - 22/8/2019. Trong thời gian này các công việc của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường giao cho ông Nguyễn Văn Tha phụ trách xử lý;  

Phân công lãnh đạo Trạm Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống 

bệnh sốt xuất huyết, tay, chân, miệng; Hội Khuyến học tham mưu xây dựng kế 

hoạch tháng khuyến học (xây dựng kế hoạch phải kèm theo dự trù kinh phí); kiểm 

tra công tác sửa chữa trường học và công tác chuẩn bị nhập học năm học 2019 - 

2020; Phối hợp đoàn thể thành lập đoàn vận động hộ nuôi heo có heo chết tiêu hủy 

theo quy định (hộ ông Nguyễn Phú Thọ); Kiểm tra xử lý điểm ứ đọng nước phía sau 

nhà ông Lê Phước Vĩnh, khóm Thuận Phát. 

Phân công công chức chuyên môn tham mưu dọn dẹp vệ sinh và kéo rào khu 

đất công phía sau Trường Mầm non Hồng Gấm. Thời gian hoàn thành chậm nhất 

ngày 20/9/2019. 

Đồng thời theo dõi, chỉ đạo công chức chuyên môn về tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao. 

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: Hoàn chỉnh lại bảng phân công 

nhiệm vụ cho Cảnh sát khu vực sau khi đã sắp xếp, phân công phụ trách địa bàn và 
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gửi cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và các ngành đoàn 

thể phường, các khóm được biết. Thời gian chậm nhất đến hết ngày 09/8/2019. 

3. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 

Giao ông Nguyễn Thanh Tâm tham mưu các nội dung:  

Họp Ban chỉ huy Quân sự phường phân công nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên 

môn cho ông Bùi Thiệu Thành Tâm sau khi có Quyết định bổ nhiệm Khóm đội 

trưởng khóm Thuận Phát;  

Phân công lực lượng hỗ trợ kéo rào khu đất công rạch Xếp Lá. Thời gian 

hoàn thành chậm nhất đến ngày 10/8/2019. 

4. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Giao ông Cao Văn Ngọc tham mưu:  

Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ tiếp đoàn kiểm tra Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019; 

thẩm định hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý vi phạm hành chính lĩnh 

vực xây dựng đối với ông Dương Văn Hải và ông Nguyễn Hoài Bảo, 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:  

Tham mưu xử lý các hộ dân xây dựng cầu bến lấn chiếm dòng sông (đoạn gần 

cầu Tôn Đức Thắng), thời gian chậm nhất đến hết ngày 31/8/2019. 

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. Thời gian chậm 

nhất đến hết ngày 04/9/2019. 

Tham mưu dự trù kinh phí để thực hiện hệ thống thoát nước đường Sở Kế 

hoạch -  đầu tư; 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: Thực hiện đo đạc, cấm mốc ranh đất 

công Xếp Lá với các hộ dân và kéo rào khu đất này, thời gian chậm nhất đến hết 

ngày 09/8/2019. 

Xử lý điểm ứ đọng nước phía sau nhà ông Lê Phước Vĩnh, khóm Thuận Phát. 

7. Giao Công chức Văn hóa - xã hội 

Giao ông Đào Tuấn Kiệt: Trang trí điểm bầu cử Trưởng khóm Thuận Phú. 

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Văn hóa phải phối hợp và hướng dẫn 

ông Lê Trung Hiếu, Công chức Văn hóa - xã hội, để khi bàn giao các nhiệm vụ của 

ông Đào Tuấn Kiệt cho ông Lê Trung Hiếu được biết để thực hiện. 

8. Giao Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 
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Giao ông Nguyễn Hữu Phúc: Tham mưu sắp xếp người hoạt động không 

chuyên trách phường theo Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh; tham mưu công tác bầu cử lại Trưởng khóm Thuận Phú, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

Giao ông Lê Phong Hòa: Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao cho 

công chức chuyên môn.  

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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