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THÔNG BÁO   

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng: Chủ tịch UBND phường  

tại buổi hội ý Lãnh đạo UBND phường Tuần 13 năm 2021 

  

 Ngày 25/3/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng: Chủ tịch UBND phường 

Thuận Phước đã chủ trì hội ý Lãnh đạo UBND phường Tuần 13 năm 2021. Sau khi 

nghe các đồng chí trong Thường trực UBND phường báo cáo công việc trong tuần 

vừa qua và các nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Hữu 

Hồng: Chủ tịch UBND phường kết luận như sau: 

1. Giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí Thường trực Ủy ban 

a) Đối với đồng chí Lê Thanh Hùng: Phó Chủ tịch UBND phường 

- Thống nhất với đề xuất và giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phân bổ chỉ 

tiêu cho từng hội, đoàn thể …về hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, có lộ trình và sẽ tổ chức 

Hội nghị phát động  nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ cho 15 địa 

chỉ nhân đạo trên toàn phường (giao nhiệm vụ cho công chức Nguyễn Thị Thu 

Hương: VH-XH xây dựng kế hoạch phát động, xâu đầu mối triển khai thực hiện, 

dự kiến T4); 

- Thống nhất với đề xuất sẽ tổ chức Hội nghị để triển khai kế hoạch thực 

hiện “Cuộc vận động 3 hơn” đến cho các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công 

tác MT, 60 Tổ dân phố và các hội, đoàn thể biết về các nội dung trong kế hoạch 

nhằm thực hiện có hiệu quả và đạt chất lượng theo từng tiêu chí đặt ra (giao nhiệm 

vụ cho công chức Nguyễn Thị Phương Nam: VP -TK xâu đầu mối xây dựng kế 

hoạch tổ chức Hội nghị, tổng hợp và báo cáo, tham mưu quá trình triển khai xuyên 

suốt, dự kiến T4); 

- Chỉ đạo công chức VH-XH chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội Thế dục 

Thể thao cấp phường; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc (giao nhiệm 

vụ công chức Nguyễn Quang Long: VH-XH chủ động tham mưu; dự kiến T6 tổ 

chức Đại hội) theo lộ trình trong kế hoạch, dự kiến sẽ tiến hành các môn thi đấu tổ 

chức trước; 

- Thống nhất với đề xuất về phương pháp triển khai tham gia Hội thi kể 

chuyện “Hồ Chí Minh sáng mãi tên người” (giao nhiệm vụ công chức Nguyễn 

Quang Long: VH-XH tham mưu cách làm, đề cương, chọn người viết bài, chọn 

tấm gương tiêu biểu, chọn người kể chuyện….lồng ghép sân khấu hoá….); 

- Giao nhiệm vụ triển khai, tiến hành làm các bảng niêm yết danh sách cử 

tri, danh sách người ứng cử theo Phụ lục đính kèm kế hoạch (hoàn thành ngày 
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05/4/2021) đúng kích thước, đúng quy định, rà soát cơ sở vật chất 06 địa điểm bỏ 

phiếu để thiết kế market chuẩn cho các Tổ bầu cử tiến hành thực hiện trang trí…); 

- Chỉ đạo công chức Nguyễn Thị Thu Hương tổng hợp, gửi danh sách qua 

Ban vận động giảm nghèo để rà soát, hỗ trợ thoát nghèo bền vững; 

- Chỉ đạo thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt 

động mở nhạc, hát karaoke trong Khu dân cu theo Công văn số 1475/UBND-

ĐTĐT ngày 16/3/2021; 

 - Chỉ đạo Trạm y tế phường tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm sau Tết Nguyên Đán; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

ATTP; trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền các quy định 

của pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức công tác bảo đảm ATTP; 

- Chỉ đạo công chức tham mưu đăng tải tin bài trên Trang thông tin điện tử 

phường đạt tỷ lệ bài theo đúng tiêu chí Phường điện tử, xâu đầu mối các bài viết và 

kịp thời gửi tin bài về Trang thông tin điện tử quận;  

- Chỉ đạo đồng chí Lê Văn Cường tổng dọn vệ sinh Hội trường tầng 3 (chú ý 

vệ sinh phòng máy và các dụng cụ, máy móc khác); đề xuất sữa chữa (nếu hư 

hỏng); không mở Hội trường nếu chưa có giấy mượn phòng họp của Văn phòng 

chuyển qua, sử dụng màn hình Led theo đúng quy chế đề ra. 

b) Đối với đồng chí Lê Thị Hà: Phó Chủ tịch UBND phường 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, 

trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; thu gom và có phương án xử lý các 

vật dụng bỏ bừa bãi trên vỉa hè (duy trì thực hiện Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - 

Đẹp), ra quân lập lại trật tự vỉa hè một số tuyến đường trọng điểm (đường Kiệt 

K30 Lương Ngọc Quyến; K81 Phan Kế Bính; đoạn đường Xuân Tâm, chú ý các 

địa điểm buôn bán phế liệu, các kiến nghị trên Trang đô thị thông minh), quán 

Minh Béo và một số quán tại tuyến đường Đống Đa; 

 - Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2021, tiến 

hành họp Hội đồng tư vấn thuế nhằm đề ra các biện pháp tăng nguồn thu, chú ý 

thuế xây dựng tư nhân, thuế sử dụng đấ phi nông nghiệp; thuế nợ đọng tại chợ 

Đống Đa; 

- Chỉ đạo công tác điều tra biến động dân số, tổng điều tra kinh tế (T7) đúng 

thời gian quy định và đạt chất lượng, hiệu quả. 

2. Giao nhiệm vụ công chức, người hoạt động không chuyên trách 

chuyên môn 

a) Giao trách nhiệm cho 02 Phó Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch nếu để công chức, người lao động do mình quản lý, phụ trách xảy ra 

vi phạm; xử lý nghiêm trách nhiệm của CB, CC và người lao động có hành vi vi 

phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ đạo sát sao công tác kiểm 
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tra (tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước) việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, thực hiện quy định về văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử của 

CB, CC khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc với công dân, tổ chức; 

b) Yêu cầu toàn thể CB, CC và người lao động nâng cao tinh thần, ý thức 

trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức 

công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ 

uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc); không hút 

thuốc lá trong công sở, nơi công cộng. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Bộ Quy 

tắc ứng xử của CB, CC, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng và cư trú; 

không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của CB, CC và ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự, an toàn xã hội; Toàn thể CB-CC-NLĐ UBND phường thực hiện 

nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, giờ giấc làm việc, chấp hành sự phân 

công của Lãnh đạo (chú ý chào cờ thứ hai đầu tuần, đọc báo), vắng mặt 01 buổi 

phải xin phép lãnh đạo trực tiếp, vắng mặt 01 ngày phải có đơn xin phép Chủ 

tịch UBND phường. Tăng cường nắm tình hình Tổ dân phố mình phụ trách; 

thường xuyên sử dụng mail điện tử công vụ theo quy định;  

c) Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cho tổ chức và công dân chú ý chặt chẽ 

việc sử dụng thời giờ làm việc, đảm bảo hoạt động thường xuyên trong ngày làm 

việc; bố trí việc trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định; Giao trách 

nhiệm cho BP TN & TKQ tăng cường hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3,4, liên thông hồ sơ điện tử từ phường lên quận/Tổng số TTHC đạt tỷ lệ 

50% (chú ý dịch vụ công mức 4);  

d) Giao nhiệm vụ công chức Nguyễn Thị Thanh Hảo theo dõi xuyên suốt 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tiến độ hằng tuần (10h sáng T5) đúng quy 

định và tham mưu kịp thời, chủ động đề xuất lãnh đạo những vướng mắc để kịp 

thời giải quyết, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao;  

e) Giao nhiệm vụ công chức Nguyễn Thị Phương Nam tham mưu thực hiện 

tốt công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra biến động dân số; tổng hợp kế hoạch 

03 hơn; 

g) Giao trách nhiệm ông Võ Ngọc Phước: Công chức ĐC-XD tham mưu sữa 

chữa, ốp tường, chống thấm …tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả và các hạng 

mục của các bộ phận đã đề xuất;  

h) Giao nhiệm vụ Bộ phận TC-KT chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác 

kiểm tra, quyết toán ngân sách năm 2020, khoá số 06 tháng đầu năm 2021 để tiến 

hành thực hiện theo đúng Luật ngân sách khi chuyển đổi qua mô hình “Chính 

quyền đô thị”; 

i) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm đôn đốc việc nộp hồ sơ công việc 

vào kho lưu trữ năm 2020 và rà soát danh mục năm 2021 phục vụ cho lưu hồ sơ 

công việc điện tử; 
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k) Giao nhiệm vụ cho công chức Nguyễn Quang Long: VH-XH phối hợp 

với công chức Hồ Thị Nga: TP-HT tham mưu thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý 

tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư gồm: VHXH; Tư pháp; Công 

an; Quy tắc để thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên;  

k) Giao trách nhiệm Công an + Quân sự tăng cường duy trì nghiêm công tác 

trực chỉ huy, trực ban, trực chiến tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra 8394 theo 

kế hoạch;  

l) Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Phan Chánh chỉ huy lực lượng dân 

quân tổng dọn vệ sinh; chú ý phòng ngủ, sinh hoạt cho lực lượng dân quân phải 

dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, bảo đảm an toàn cơ quan phường. 

Trên đây là ý kiến Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng: Chủ tịch 

UBND phường trong cuộc họp Hội ý thường trực Uỷ ban tuần 13 và triển khai một 

số nội dung để thực hiện trong thời gian đến. Đề nghị toàn thể CBCC-Người 

HĐKCT nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng uỷ phường (báo cáo); 

- HĐND phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN phường (thực hiện); 

- CB-CC-NLĐ (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP-TK (02 bản).  

  

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Hồng 
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