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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 28 năm 2022 

  

  Ngày 04/7/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Chủ tịch UBND phường 

Thuận Phước đã chủ trì hội ý Lãnh đạo UBND phường Tuần 28 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 xây dựng kế hoạch, tổ chức gặp mặt, tặng quà, các hoạt động nhân 

ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 trang trọng, ý nghĩa. 

- Chỉ đạo tiếp tục chuẩn bị tốt nhân lực, thực lực tham gia môn thi đấu cầu 

lông, bơi lội tại Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2022 cấp quận, phấn đấu đạt giải 

cao. 

- Khảo sát, lựa chọn, đăng ký 02 tuyến đường “Văn minh đô thị kiểu mẫu” 

trên địa bàn phường đúng theo quy định, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra xử lý trật 

tự đô thị trên 02 tuyến đường này phục vụ công tác kiểm tra của UBND quận. 

- Chỉ đạo theo dõi, đánh giá việc tổ dân phố vận động hộ dân treo cờ Tổ 

quốc tại các tuyến đường, kịp thời biểu dương để tạo phong trào thi đua. 

- Chỉ đạo tổng dọn vệ sinh tại khu công viên 02 Phan Kế Bính, hoàn thành 

trước ngày 10/7/2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền tiêm vắc xin phòng chống dịch 

Covid-19 theo kế hoạch của cấp trên. 

- Chỉ đạo ra quân tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các 

nhóm trẻ, cơ sở kinh doanh ăn uống theo kế hoạch.  

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên 

trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền chống đuối nước, kết hợp tổ chức hội 

thi bơi lội. 

- Phối hợp liên hệ Phòng Văn hóa - Thông tin quận tổ chức tập huấn viết tin 

bài cho Ban Biên tập trang tin điện tử, các hội đoàn thể phường. 

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh tại các trường đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu quận 

giao. 

b) Đối với đồng chí Nguyễn Phan Chánh: Phó Chủ tịch UBND phường 
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- Tiếp tục đôn đốc thu ngân sách năm 2022, chú ý tuyên truyền, vận động 

thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế xây dựng tư nhân năm 2022. Hội đồng 

Tư vấn thuế có biện pháp thuế nợ đọng của các hộ kinh doanh tại chợ Đống Đa.  

- Chỉ đạo Tổ Quy tắc đô thị tăng cường ra quân, kiểm tra, xử lý, lập lại trật 

tự đô thị. Kiểm tra, rà soát nắm lại danh sách các hộ kinh doanh, buôn bán tại các 

tuyến đường, kiệt xung quanh chợ Đống Đa phục vụ buổi làm việc với đồng chí 

Phó Chủ tịch quận, có ý kiến đề xuất phù hợp với tình hình của địa phương. 

- Rà soát và khẩn trương xử lý các ý kiến phản ánh của người dân thuộc 

thẩm quyền phường giải quyết tại buổi đối thoại nhân dân với Chủ tịch phường; 

tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp.  

- Giao đồng chí Đinh Thị Ngọc Thương tham mưu văn bản đề nghị bổ sung 

đặt hàng quét rác một số tuyến đường trên địa bàn phường; đề nghị hỗ trợ lực 

lượng dọn dẹp rác, lau sậy ven Sông Hàn đường Như Nguyệt. 

- Giao đồng chí Đinh Thị Ngọc Thương tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn 

công tác bảo vệ môi trường đối với cán bộ khu dân cư. 

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; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên 

Tổng đài 1022 kịp thời, không để quá hạn. 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; Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch biết những công việc dự kiến triển khai 

thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách. 

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, trang phục công sở lịch sự, giờ 

giấc làm việc, chấp hành sự phân công của Lãnh đạo. Tăng cường nắm tình hình 

Tổ dân phố mình phụ trách, kịp thời đề nghị biểu dương các tổ dân phố thực hiện 

việc treo cờ Tổ quốc đúng, đều, đẹp để tạo phong trào thi đua; thường xuyên sử 

dụng mail điện tử công vụ theo quy định.  

c) Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường tiếp tục nghiên cứu, 

viết, nộp sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ, công việc được phân công 

đúng theo thời gian quy định (trước ngày 30/8/2022). 

d) Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả cho tổ chức và công dân, phòng chuyên 

môn chú ý chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc, đảm bảo hoạt động thường 

xuyên trong ngày làm việc. 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); không 
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để phát sinh hồ sơ trễ hẹn; tăng tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công 

dân; 

đ) Giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam phối hợp Công an 

phường tham mưu tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy 

tại khu chung cư theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 30/06/2022 của UBND 

quận Hải Châu về việc “Tổ chức tuyên truyền và thực tập phối hợp phương án 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Khu chung cư trên địa bàn quận năm 2022”. 

e) Giao nhiệm vụ đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm tham mưu các nội dung về 

công tác chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyển 

đổi số. 

g) Giao nhiệm vụ đồng chí Phan Huỳnh Ngọc Liễu tham mưu thực hiện các 

nội dung Công văn số 1555/STTTT-CNTT ngày 01/7/2022 về triển khai gán nhãn 

tín nhiệm website.  

h) Tập thể lãnh đạo UBND, công chức phường thực hiện đánh giá kết quả 

làm việc hằng tháng trên phần mềm đúng thời gian quy định, không để trễ hạn.  

i) Giao trách nhiệm Ban Chỉ huy 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. Công an phường tham mưu thực hiện trang bị trang 

phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng 8394 theo Công văn số 3609/UBND-NC ngày 

01/7/2022 của UBND thành phố về việc quy định mẫu trạng phục, công cụ hỗ trợ 

cho Tổ Kiểm tra 8394 thành phố và lực lượng tuần tra 8394 các phường, xã.  

k) Giao trách nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, thường xuyên nhắc nhở 

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, duy 

trì nghiêm túc nhiệm vụ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến.  

Tham mưu rà soát lại phương án phòng, chống thiên tai, sơ tán dân ứng phó 

với từng cấp độ bão (chú ý các khu chung cư). 

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 28 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); 

- UBMTTQVN phường (thực hiện); 

- CB-CC-NLĐ (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP-TK (05 bản).    

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Hồng 
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