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

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:       /TB-UBND An Hải Đông, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công xử lý các ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp  

Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 11 năm 2022 

   

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Đảng ủy phường An Hải Đông tổ chức hội 

nghị Ban Chấp hành mở rộng tháng 11 năm 2022. Tại Hội nghị đã có các ý kiến, 

kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền địa phương.  

Thực hiện Công văn số 206/CV-ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

Đảng ủy phường An Hải Đông về việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 11 năm 2022; Thường trực 

UBND phường phân công lãnh đạo, công chức chuyên môn và các bộ phận có 

liên quan tham mưu và xử lý các ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:  

I. LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN, MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nghiên cứu việc thi công nạo vét cống thoát nước, phải thực hiện đồng 

bộ hệ thống cống từ các kiệt, kẻm thông ra các cống lớn. Lưu ý vấn đề hoàn trả 

mặt bằng sau khi thi công ở khu dân cư An Cư 1 (nắp cống ghập ghềnh, tiềm ẩn 

nguy cơ gây tai nạn giao thông).  

2. Nhà số 40 Nguyễn Duy Hiệu thiết kế các ống thoát nước phía sau, lấn 

lối thoát hiểm, hiện trạng lối thoát hiểm quá nhỏ, không đảm bảo khi có sự cố 

xảy ra.  

3. Việc nâng cấp, thảm nhựa các kiệt, hẻm trên địa bàn phường, đơn vị thi 

công tiến hành bó vỉa bê tông 2 bên đường làm giảm chiều rộng lòng kiệt, cản 

trở, khó khăn khi giao thông.  

4. Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Phạm Cự Lượng không đều, 

đoạn sáng đoạn tối (do hệ thống bật - tắt khoảng cách) không đảm bảo an ninh 

trật tự ở khu dân cư. Đề nghị bật sáng cả tuyến. 

* Bộ phận xử lý: Đ/c Lê Ngọc Thái Nguyên, công chức Địa chính – Xây 

dựng – Môi trường – Đô thị phường. 

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2022. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Đề nghị gắn Bảng nội quy ở Khu công viên vườn dạo (lô đất 700m2, tổ 

dân phố số 21); trong đó có nội dung cấm người dân đậu đỗ xe trong khu công 

viên.  

* Bộ phận xử lý: Đ/c Huỳnh Vũ Hưng, công chức Văn hóa - Xã hội. 

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2022. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các bộ phận được phân công tham mưu cho Thường trực 

UBND phường kịp thời xử lý các ý kiến, kiến nghị và báo cáo tiến độ, kết quả 

xử lý về bộ phận Văn phòng UBND phường vào sáng thứ 6 hàng tuần. 

2. Lãnh đạo UBND phường được phân công phụ trách theo dõi và đôn 

đốc các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung được phân công. 

3. Giao bộ phận Văn phòng UBND phường theo dõi, đôn đốc các bộ phận 

thực hiện và tổng hợp báo cáo Thường trực UBND phường vào chiều thứ 6 hàng 

tuần. 

 Nhận được Thông báo này đề nghị lãnh đạo phụ trách, các bộ phận và 

công chức nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Thường trực UBMT phường; 

- Các bộ phận chuyên môn UBND phường; 

- Lưu: VT, VP. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Võ Xuân Nhân 
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