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THÔNG BÁO 

Phân công Lãnh đạo, công chức thực hiện  

các kết luận của UBND quận tại phiên họp tháng 10 năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 454/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Văn 

phòng UBND quận về Kết luận của UBND quận tại phiên họp tháng 10 năm 

2022; Công văn số 2947/UBND-VP ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc triển 

khai thực hiện kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 10; trong 

đó có một số nội dung liên quan đến việc giao nhiệm vụ cho các địa phương 

triển khai thực hiện trong thời gian đến. Nhằm thực hiện đảm bảo tiến độ, chất 

lượng và hiệu quả công việc do UBND quận giao, UBND phường phân công 

lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường chỉ 

đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, đạt 

thấp để trên cơ sở đó tập trung, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đạt kết quả 

cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường về 

thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về 

quản lý tàu cá không để phát sinh sai quy định. 

- Chỉ đạo đội thuế trong việc đôn đốc thu nợ thuế đối với hộ kinh doanh 

và nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ dân cư. Tăng cường rà soát việc 

thay đổi chủ sủ dụng đất để phối hợp với Chi cục Thuế xác định đúng đối tượng 

nộp thuế, tránh nợ ảo về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thường xuyên chỉ 

đạo kiểm tra việc thi công xây dựng trên địa bàn để xử lý vi phạm đồng thời tổ 

chức thu thuế xây dựng tư nhân kịp thời. 

- Chỉ đạo Công an phường thường xuyên phối hợp với Công an quận để 

giám sát việc đình chỉ sau khi có Quyết định tạm đình chỉ hoạt động các cở sở 

kinh doanh không đảm bảo các yêu cầu về PCCC trên địa bàn phường của Công 

an quận, kiên quyết không để kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền 

cho phép.  

2. Giao đồng chí Nguyễn Thị Biên - Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo 

các bộ phận chuyên môn phụ trách các nhiệm vụ trọng tâm theo phân công rà 

soát các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, đạt thấp để trên cơ sở đó 

tập trung, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất. 
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- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, lập danh sách các hộ dân hiện đang 

ở nhà cấp 4 lợp mái tôn, xuống cấp có nguy cơ sụp đổ, tốc mái; gửi về Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND quận đúng thời 

gian quy định. 

3. Bộ phận Địa chính - Xây dựng phường  

Tăng cường công tác kiểm tra về trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, phối hợp với đội thuế để thu thuế xây dựng tư nhân, duy trì lực 

lượng ra quân đảm bảo trật tự đô thị, tập trung vận động 06 hộ thuộc diện giải 

tỏa khẩn trương bàn giao mặt bằng, hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế; phối hợp 

với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên môi trường quận để xử lý các hộ 

dân lấn chiếm ao nước (tổ 20 cũ) và có phương án sử dụng đất để báo cáo quận. 

4. Giao Công an, Quân sự phường phân công lực lượng phối hợp thực 

hiện giám sát việc đình chỉ sau khi có Quyết định tạm đình chỉ hoạt động các cở 

sở kinh doanh không đảm bảo các yêu cầu về PCCC của Công an quận. Xây 

dựng kế hoạch đảm bảo lực lượng để cưỡng chế đối với các hộ thuộc diện giải 

tỏa đường 45m.  

5. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường khi lập dự toán kinh phí năm 

2023, chú ý bố trí thêm kinh phí mua sắm, trang bị phục vụ công tác PCCC (bao 

gồm: Công tác trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cho lực lượng dân 

phòng, kinh phí thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các khu dân cư, 

kinh phí tuyên truyền về PCCC…). 

Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng báo cáo kết quả triển khai 

quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn 

phường về UBND quận (thông qua Phòng Kinh tế) trước ngày 15/11/2022. 

6. Giao bộ phận Văn phòng UBND phường theo dõi, đôn đốc và tổng hợp 

báo cáo về UBND quận theo đúng tiến độ.  

Trên đây là thông báo phân công lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn của 

phường thực hiện các kết luận của UBND quận tại phiên họp tháng 10 năm 

2022, đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Đang ủy; 

- CT và PCT UBND phường; 

- Công an phường;  

- Quân sự phường; 

- Các bộ phận chuyên môn UBND phường; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Nhân 
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