
 

 

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

PHƯỜNG NINH HÀ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-UBND         Ninh Hà, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của UBND phường Ninh Hà 

tại cuộc họp giao ban tuần ngày 17/5/2021 

 

Vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 17/5/2021tại Hội trường UBND phường Ninh 

Hà, đồng chí Trần Văn Chính-Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp giao ban 

tuần. Tham dự cuộc họp cócác đồng chí Phó Chủ tịch UBND,các ban, ngành, đơn 

vị và 6 TDP. Sau khi nghe các ban, ngành, đơn vị và các TDP báo cáo tình hình 

trong tuần và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chíTrần Văn Chính- 

Chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch 

- Giao đồng chí Võ Thanh Trọng - PCT. UBND phường, Trưởng BCĐ 

phòng, chống dịch bệnh phường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn 

phường;tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 

người, Đội phản ứng nhanh, các Tổ Covid -19 cộng đồng; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định - đặc 

biệt là thông điệp 5K, mã QR của Bộ Y tế; tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch trong tình hình dịch, bệnh Covid- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp và 

để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Giao đồng chí Nguyễn Minh Nhật - PCT. UBND phường chỉ đạo việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 1594/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh ăn uống lòng đường, vỉa hè, lề 

đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa nhằm tăng cường triển khai các công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới. 
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2. Công tác bầu cử 

- Đề nghị UBBC, Tổ bầu cử phường triển khai tổ chức công tác bầu cử đảm 

bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 91/UBBC 

ngày 12/5/2021 của UBBC thị xã Ninh Hòa. 

- Đề nghị Tiểu ban tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hướng dẫn, hỗ trợ 

các Tổ bầu cử hoàn thành công tác trang trí bầu cử chậm nhất vào ngày 18/5/2021. 

- Giao công chức Văn phòng - thống kê phường triển khai Kế hoạch phát 

động đợt thi đua đặc biệt "Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa 

XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" trên địa bàn phường Ninh 

Hà đến các ban, ngành, tổ chức, đơn vị. 

- Đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ công tác bầu cử: 

+ Giao công chức phụ trách đô thị môi trường tiếp tục triển khai công tác 

tổng vệ sinh môi trườngphục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 

04/5/2021. 

+ Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các TDP tuyên truyền vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân ra quân tổng vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

3.Trên từng lĩnh vực công tác, đồng chí chủ trì có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao đồng chí Võ Thanh Trọng - PCT. UBND phường chỉ đạo các ngành 

thuộc lĩnh vực phụ trách tham mưu Đảng ủy ban hành các văn bản chỉ đạo hoặc 

Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề như: bảo trợ xã hội, người có công, thể dục thể 

thao, học tập cộng đồng, xã hội học tập, …; tham mưu các bước quy trình chuẩn bị 

Đại hội Hội khuyến học phường Ninh Hà nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đề nghị công chức các ngành cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu 

UBND phường triển khai nhiệm vụ thuộc chương trình, kế hoạch ngành mình phụ 

trách, đảm bảo thực hiện hiệu quả trên địa bàn phường. 

Bên caṇh đó , đồng chí Trần Văn Chính - Chủ trì cuộc họp thống nhất 

với ý kiến chỉ đaọ của cácđồng chí Phó Chủ tịch UBND phường, cụ thể: 

1. Đồng chí Nguyễn Minh Nhật 

a)Công tác sản xuất, đô thị, môi trường 
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- Giao công chức phụ trách: 

+ Phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu UBND phường xây 

dựng Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2021. Trong đó, quan tâm đến việc triển 

khai các khâu trục vét mương, triển khai cày ải tập trung khu vực Đập Bến Bắp. 

+ Triển khai đánh giá kết quả thực hiện các mô hình,phong trào thi đua trồng 

cây nhớ Bác, tiêu chí không gian xanh năm 2021. 

+ Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai phương án năm 2021. 

+Phối hợp với công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa rà soát, kiểm tra việc lập 

Dự toán thu gom rác thải năm 2021 trên địa bàn phường.  

b) Tài chính – Kế toán 

- Đề nghị thành viên các Tổ vận động được phân công phụ trách phối hợp 

với các TDP tuyên truyền, vận động nhân dân nộp các khoản đóng góp, đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu thu. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến 02 TDP Hà Liên, Tân 

Tế. 

c) Thú y 

- Đề nghị nhân viên Thú y phối hợp với công chức Đô thị môi trường, các 

TDP tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

2. Đồng chí Võ Thanh Trọng 

a) Văn hóa thông tin 

- Hướng dẫn các Tổ bầu cử trang trí bầu cử theo đúng quy định. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo hoạt động của các cơ sở tôn giáo trong dịp Lễ 

Phật đản; Kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ 

Phật đản. 

- Phối hợp Công an phường tăng cường công tác kiểm tra các địa điểm kinh 

doanh Internet trên địa bàn phường, lập biên bản, xử lý kịp thời các trường hợp cố 

ý vi phạm. 

c) Đối với công tác phòng, chống dịch 

- Đề nghị BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người tiếp tục quan tâm theo dõi 

diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân 

dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời khuyến cáo người dân chủ 

động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
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- Đề nghị Trạm y tế phường vận động khai báo y tế; phân công nhân viên 

thường xuyên giám sát, theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà, thực hiện cách ly y 

tế tại nơi lưu trú theo quy định. 

Trên đây là kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 17/5/2021, UBND 

phường thông báo đến các ban, ngành, các đơn vị liên quan biết, thực hiện và báo 

cáo cụ thể và phản ánh các nội dung đã thực hiện theo chỉ đạo tại cuộc họp giao 

ban vào tuần sau./. 

  

Nơi nhận:(VBĐT)      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT. Đảng ủy; TT. HĐND (b/c);                                               KT.CHỦ TỊCH 

- MT, ĐT (để biết &phối hợp);                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các ban, ngành thuộc UBND phường; 

- Các tổ chức, đơn vị; 

- Lưu: VT.        

  
                                      

 

                                                                                              Nguyễn Minh Nhật 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-05-19T14:28:33+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Nhật<nmnhat@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-05-19T16:09:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà<ninhha.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-05-19T16:09:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà<ninhha.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-05-19T16:09:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà<ninhha.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




