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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 317/TB-UBND  Hòa Thuận, ngày 16 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 15/7/2019, 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; 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:  

Chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị, 

vệ sinh môi trường. Đồng thời kiểm tra tiến độ công chức chuyên môn tham mưu 

giải quyết và báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; phối hợp với 

đoàn thể phường ra quân làm vệ sinh tuyến đường hẻm Nguyễn Thái Học; chỉ đạo 

công chức chuyên môn tham mưu báo cáo các nội dung: vận động Nhân dân mua 

Bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài 

theo hợp đồng, quản lý đất công để chuẩn bị cho Bí thư Đảng ủy phường tiếp xúc 

Nhân dân. 

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; phân công cảnh 

sát khu vực phụ trách khóm dự họp lệ khóm để kịp thời nắm tình hình thanh thiếu 

niên vi phạm pháp luật. 

3. Giao Chỉ huy trưởng Quân sự phường 

Giao ông Nguyễn Thanh Tâm tham mưu: 

Báo cáo kết quả kiểm tra chia nhỏ địa bàn ở các khóm, thời gian chậm nhất 

đến ngày 19/7/2019. 

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

trách xây dựng - Đô thị) 
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Giao ông Võ Hoàng Anh tham mưu các nhiệm vụ:  

- Tham mưu kiểm tra, xử lý đối với các hộ dựng rạp dưới lòng đường số 1, 

đường Nguyễn Thái Học; đăng ký nội dung làm việc với Văn phòng để thực hiện. 

- Nhắc việc các nội dung sau đến ngày 20/7/2019 phải thực hiện xong: 

+ 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);  

+ Báo cáo kết quả 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 về Ủy ban nhân dân 

Thành phố. Thời gian chậm nhất đến ngày 19/7/2019. 

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

xử lý chậm nhất đến ngày 20/7/2019. 

+ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến xử lý trường hợp xây dựng công trình của ông 

Nguyễn Hoài Bảo, khóm Thuận Phú. Thời gian tham mưu chậm nhất đến ngày 

20/7/2019. 

+ Tham mưu xử lý xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng của 

ông Dương Thanh Hải, khóm Thuận Phú (thời gian cho ông Hải tháo dỡ ngày 

05/7/2019, nhưng đến nay chưa thực hiện).  

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

trách Địa chính) 

Giao ông Đoàn Tấn Hòa tham mưu: 

Tham mưu thống kê lại các thửa đất công hiện tại; Kiểm tra các thửa đất trống 

đường hẻm Nguyễn Thái Học (đường Trại bò) gây mất vệ sinh môi trường. Liên hệ 

trước với hộ dân có đất qua điện thoại trước, nếu các hộ này không tự vệ sinh các 

khu đất trống này thì tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân phường gửi đến các 

hộ này được biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 

19/7/2019. 

Tham mưu rà soát, thống kê các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa 

tháo dỡ di dời và chỉ di dời một phần chưa cho thi công vỉa hè và mời vận động tháo 

dỡ di dời. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 26/7/2019. 

6. Giao Công chức Tư pháp-Hộ tịch phường 

Giao ông Cao Văn Ngọc tham mưu các nhiệm vụ:  

Tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự của hộ dân: Mời làm việc 

ông Hồ Thanh Hải, ngụ khóm Thuận An về việc thiếu nợ tiền ông Lê Đức Minh, 

ngụ phường 2, Tp Cao Lãnh; bà Lê Thị Phấn ngụ khóm Thuận Phú về việc ông Lê 

Thanh Sang nhận tiền nhà nước hỗ trợ tiền đất.    

7. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm cải cách hành chính gửi Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Lãnh xem xét cho ý kiến. 
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Theo dõi nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao cho 

công chức chuyên môn. Nếu công chức chuyên môn không thực hiện nhiệm vụ 

mà không có lý do chính đáng 3 lần thì tham mưu văn bản phê bình, rút kinh 

nghiệm, nếu hơn 3 lần thì sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm. 

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 12/7/2019, công chức chuyên môn không báo cáo kết quả thực hiện tại 

cuộc họp Thành viên UBND phường gồm có: Trưởng Công an phường; Chỉ huy 

trưởng Quân sự phường; Công chức Địa chính - xây dựng - Đô thị và Môi trường 

(Phụ trách Xây dựng - Đô thị); 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 và đăng ký lịch làm việc tuần 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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