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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 2022 

  

 Ngày 21/3/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng: Chủ tịch UBND phường 

Thuận Phước đã chủ trì hội ý Lãnh đạo UBND phường Tuần 13 năm 2022. 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 Thị Hà: Phó Chủ tịch UBND phường 

- Chỉ đạo đồng chí Nguyễn Quang Long tham mưu chuẩn bị tốt nhân lực, 

thực lực tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2022 cấp 

quận;  

- Chỉ đạo đồng chí Nguyễn Quang Long tham mưu chuẩn bị tốt tham gia Lễ 

hội Đình làng Hải Châu năm 2022 theo đúng tinh thần Kế hoạch số 78/KH-UBND 

ngày 22/3/2022; Xây dựng kế hoạch tham gia đầy đủ các nội dung tại Lễ hội; 

chuẩn bị và tập kết các mâm bánh truyền thống, ngũ quả, lẵng hoa, trầu cau dâng lễ 

tại Đình làng Hải Châu đúng 16h00 ngày 08/4/2022 để UBND phường Hải Châu 1 

sắp xếp nhằm chuẩn bị cho các hoạt động vào sáng ngày hôm sau; 

- Chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương phối hợp với Công an, Y tế 

chuẩn bị để UBND quận kiểm tra các CSLTDL đã hoạt động trở lại tại thời điểm 

kiểm tra trên địa bàn phường đối với khách sạn 1 sao hoặc tương đương 1 sao trở 

xuống có số phòng dưới 20 phòng và các loại hình lưu trú khác theo phân cấp được 

quy định tại QĐ số 2360/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND thành phố;  

- Chỉ đạo bộ phận tham mưu cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo của phường về 

việc thực hiện đúng và vượt chỉ tiêu thoát nghèo do UBND quận giao (dự kiến là 

thoát nghèo từ 30-31 hộ); 

- Giao nhiệm vụ cho đ/c Lê Thị Hà phối hợp với UBMTTQVN phường triển 

khai “Chương trình Nghĩa tình Thuận Phước” trên tinh thần lá lành đùm lá rách, 

tương thân tương ái những vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch và trên 

nguyên tắc tiết kiệm, xã hội hoá phần Lễ, hội; 

- Giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thị Hà làm việc lại với các Hội, đoàn thể 

về các đối tượng vay vốn, đảm bảo đúng hồ sơ, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục 

đích, không để nợ đọng, nợ chây ì khó đòi; 
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- Chỉ đạo công chức Nguyễn Thị Thu Hương xâu đầu mối, tổng hợp toàn bộ 

các hồ sơ đã thẩm định, đã nhập máy và chống trùng chuyển UBND quận để kịp 

thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid theo thời gian quy định (đã nhắc 

lần 02); 

- Chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương phối hợp với Trạm y tế phường 

tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa hè sắp đến; 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 Nguyễn Quang Long 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, lưu ý 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; 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường, Trạm Y tế lưu động, Tổ Covid-19 cộng đồng 

tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc phải khai báo y tế 

của các trường hợp F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú. 

b) Đối với đồng chí Nguyễn Phan Chánh: Phó Chủ tịch UBND phường 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn hoá 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; tình 

hình các chợ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ngõ kiệt xung quanh các chợ 

và tập trung đông người, làm mất mỹ quan đô thị và làm ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh bên trong các chợ; 

 - Chỉ đạo đồng chí Đinh Thị Ngọc Thương phối kết hợp với đồng chí Phan 

Ngọc Trung tham mưu xây dựng kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 21/3/2022 của 

UBND quận Hải Châu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 

31/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và môi 

trường quận Hải Châu đến năm 2025; 

- Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2022, duy trì 

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 đất phi nông nghiệp; thuế nợ đọng tại chợ Đống Đa, 

đây là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND quận Hải Châu giao cho 

phường; 
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- Chấm dứt việc nộp các khoản phí, lệ phí cho ông Sơn đối với các tiểu 

thương tại chợ Đa Phước (lần 02); giao nhiệm vụ cho đ/c Phan Ngọc Trung và 

Huỳnh Thị Ngọc Loan phối kết hợp khảo sát, tổng hợp các lô của các tiểu thương 

tại chợ Đa Phước, lên bảng tổng hợp cụ thể trình Chủ tịch UBND phường (thời 

hạn kết thúc ngày 30/3/2022); 

- Chỉ đạo đồng chí Đinh Thị Ngọc Thương tham mưu thực hiện Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố về việc tuyên truyền hưởng 

ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2022” trên địa bàn thành phố, Kế hoạch số 78/KH-

UBND ngày 22/3/2022 của UBND quận, chuyển tải nội dung Kế hoạch tổ chức 

Chương trình hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022” lên trang thông tin 

điện tử phường đồng thời tuyên truyền về nội dung, thông điệp “Giờ Trái đất” 

bằng nhiều hình thức phù hợp đến người dân trên địa bàn phường; 

- Chỉ đạo đồng chí Đinh Thị Ngọc Thương tham mưu xây dựng kế hoạch để 

triển khai những nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên 

nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND quận 

Hải Châu về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “3 hơn” - “Sạch đẹp hơn; An 

toàn hơn; Văn minh, lịch sự”; 

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. Duy trì công tác kiểm tra 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. 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 tham mưu cho Ban xét 

tuyển, sát hạch tuyển dụng 02 chức danh Người hoạt động không chuyên trách 
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khối Đảng theo đúng quy trình tuyển dụng tại Điều 7 Quyết định số 26/2020/QĐ-

UBND của UBND thành phố (Dự kiến ngày 02/4/2022 tiến hành Xét tuyển); phối 

hợp với công chức Huỳnh Thị Ngọc Loan tham mưu đúng quy định hỗ trợ chi trả 

lương cho bà Lê Thị Ái: Tạp vụ phường (năm 2022 lương của bà Lê Thị Ái sẽ đi 

theo nguồn kinh phí khoán chi hành chính); 

đ) Giao nhiệm vụ công chức Nguyễn Thị Phương Nam tham mưu các nội 

dung trong Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND quận Hải Châu 

về công tác phòng, chống tham nhũng; Tham mưu xây dựng kế hoạch và các nội 

dung để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC đến cán 

bộ, nhân dân trên địa bàn phường; duy trì có hiệu quả “Cụm dân cư an toàn về 

PCCC” đã xây dựng. Tăng cường vận động, khuyến khích người dân tự giác tham 

gia công tác PCCC và CNCH; tiếp tục vận động nhân dân kiểm tra, trang bị bổ 

sung bình chữa cháy đảm bảo chất lượng và đạt tỉ lệ 100%; tham mưu kế hoạch 

phát động thi đua trong Cơ quan năm 2022; 

e) Giao nhiệm vụ đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm thực hiện đúng thời gian 

quy định về việc điều tra BĐDS-KHHGĐ 2022 (bắt đầu lúc 08h00 ngày 

01/4/2022) gồm 03 địa bàn điều tra theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 

22/4/2022 của UBND quận Hải Châu; tham mưu mời bà Huyền lên làm việc trực 

tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND phường để xử lý các nội dung trong đơn kiến 

nghị; tham mưu xây dựng quy chế tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị, tố cáo 

theo đúng quy trình; 

g) Giao nhiệm vụ đồng chí Phan Huỳnh Ngọc Liễu tham mưu xây dựng Kế 

hoạch Công nghệ thông tin năm 2022; chú ý đôn đốc CB-CC-NLĐ sử dụng hộp 

mail công vụ thường xuyên; tham mưu đề xuất kinh phí mua phần mềm diệt virut 

để cài đặt các máy theo thông báo của Sở TTTT; 

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

vào kho lưu trữ năm 2021 và rà soát danh mục năm 2022 phục vụ cho lưu hồ sơ 

công việc điện tử; 

i) 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; Ban Chi huy quân sự chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, sổ sách phục vụ Đoàn giám 

sát của HĐND thành phố về công tác tuyển quân; 

k) Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hùng  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; Tham mưu cho 

Chủ tịch Hội đồng NVQS phường tổ chức tốt việc tuyên truyền, cổ động, giáo dục 

công dân thực hiện đăng ký NVQS đạt kết quả cao nhất. Tổ chức chuyển Lệnh gọi 

đăng ký NVQS trực tiếp đến từng công dân, đôn đốc và kiểm tra công dân đến 

đăng ký đúng địa điểm v th i gian theo lệnh gọi. 

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 
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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); 

- UBMTTQVN phường (thực hiện); 

- CB-CC-NLĐ (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP-TK (05 bản).  

  

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Hồng 
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