
 

 

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 6 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của UBND phường Ninh Hà 

tại cuộc họp giao ban tuần ngày 21/6/2021 

 

 

Vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 21/6/2021tại Phòng họp UBND phường Ninh 

Hà, đồng chí Nguyễn Minh Nhật-Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp 

giao ban tuần. Tham dự cuộc họp cóđồng chí Võ Thanh Trọng - 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 chí Nguyễn Minh Nhật- Chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ 

như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch 

- Đề nghị các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người của phường 

phụ trách địa bàn các Tổ dân phố, Đội phản ứng nhanh, Nhóm truy vết phòng, 

chống dịch Covid-19, các Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của các cấp về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giám sát, quản lý chặt 

chẽ các trường hợp về địa phương từ các tỉnh, thành phố có dịch theo đúng hướng 

dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid 19, của Bộ y tế, của Sở y tế 

và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa; tăng cường tuần tra, kiểm tra xử 

lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, cố ý vi phạm 

các quy định về phòng, chống dịch để tăng tính răn đe, giáo dục, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. 

- Tổ Covid cộng đồng tiếp tục theo dõi, đi từng ngõ gõ từng nhà, rà từng khu 

dân cư, nắm chắc danh sách, số lượng người dân địa phương trở về từ vùng dịch, 

người dân từ tỉnh, thành phố khác về lưu trú tại địa phương để phối hợp với cơ 

quan Y tế kiểm soát, khoanh vùng, truy vết và quản lý y tế theo quy định. Theo dõi 

việc chấp hành Quyết địnhcách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 đối với 
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các đối tượng. Giao Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid 19 kiểm 

tra việc triển khai nhiệm vụ của Tổ Covid cộng đồng. Đề nghị các Tổ, Đội khi làm 

việc phải có biên bản, sổ sách để có cơ sở xem xét chấm công. 

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

sau: 

a) Công tác sản xuất, địa chính 

- Đối với những cánh đồng thuộc các TDP Thuận Lợi, Mỹ Trạch, Mỹ Thuận 

chưa sản xuất, đề nghị các TDP khẩn trương huy động các nguồn lực, đẩy nhanh 

tiến độ gieo sạ vụ Hè thu đảm bảo hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2021. Các 

cánh đồng thuộc TDP Hậu Phước đã gieo sạ xong, đề nghị TDP quan tâm khuyến 

cáo nhân dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng, diễn biến tình hình sâu bệnh, cấy 

dặm, điều tiết nước, theo dõi việc thay xả cống hộc. 

- Tham mưu UBND phường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xử lý 

nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai theo quy định. 

b) Xây dựng, Đô thị, môi trường 

- Khảo sát, đề xuất kiến nghị cơ quan chuyên môn đối các trường hợp trụ 

điện bị đỗ ngã, đứt dây để khắc phục kịp thời. 

- Giám sát theo dõi, kiếm tra tiến độ thi công, chất lượng công trình đảm bảo 

việc hoàn thành đúng nội dung hạn mục công trình. 

- Tiếp tục triển khai cùng với Tổ công tác liên ngành và các lực lượng chức 

năng có liên quan triển khai tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các 

trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tư đô thị trên địa bàn phường; 

tuyên truyền và cho hộ gia đình, cá nhân ký vào bản cam kết không vi phạm. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động phối hợp tuần tra, kiểm soát, 

phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông. Đặc biệt là tuyến đường ngã ba trong đến đầu đường Bến Đò, ngã tư nhà bà 

Bông TDP Mỹ Trạch, khu vực chợ tạm Ninh Hà. 

c) Thuế 

- Đề nghị các Tổ dân phố quan tâm hỗ trợ Đội thuế và Hội đồng tư vấn thuế 

trong công tác thu hồi nợ thuế, khai thác các nguồn thu nhất là thuế XDTN.  

d) Tài chính - Kế toán 
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- Tiếp tục đôn đốc các TDP tuyên truyền, vận động nhân dân nộp các khoản 

đóng góp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu. Trong đó, quan tâm đến việc tham 

mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu thuộc 2 TDP Hà Liên, Tân Tế. 

đ) Công tác Quân sự, an ninh trật tự, BVDP  

- Giao Ban CHQS phường tham mưu UBND phường  tập trung hoàn tất việc 

tham mưu các văn bản triển khai nhiệm vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, 

tổ chức Hội nghị quán triệt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. 

- Giao Công an phường 

+Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn phường; kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin, tin báo tố giác tội phạm 

của nhân dân. 

+  Triển khai thực hiện Kế hoạch iểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy và 

chữa cháy tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và báo cáovề 

Công an thị xã đảm bảo đúng thời gian quy định. 

+ Chủ trì phối hợp với BVDP phường khẩn trương chuẩn bị các nội dung 

dung tổ chức bầu cử Bảo vệ dân phố trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2021- 2026. 

e) Thú y 

- Đề nghị nhân viên Thú y thường xuyên giám sát tổng đàn; tăng cường giám 

sát, khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với các 

TDP thống kê, lập danh sách chó, mèo tiêm phòng bệnh dại năm 2021. 

f) Tư pháp 

- Khẩn trương chuẩn bị các nội dung tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi năm 

2021. 

- Xây dựng Kế hoạch giới thiệu văn bản luật mới lần 2 năm 2021. 

- Tham mưu mời các tổ chức, đơn vị họp thống nhất nội dung tổ chức Cuộc 

thi viết tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2021. 

 g) Cải cách hành chính 

- Đề nghị công chức, người hoạt động KCT tại Bộ phận TN và TKQ phường 

sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng; thường xuyên quét dọn, vệ sinh Bộ phận TN và 

TKQ. 

- Giao Văn phòng UBND phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải 

cách hành chính nội bộ năm 2021. 



4 

 

 

h) Thi đua, khen thưởng 

- Đề nghị các Khối thi đua, các ban, ngành, tổ chức, đơn vịtổ chức sơ kết, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua trong 06 tháng đầu năm 2021; 

triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ công tác, các phong trào thi đua trong 06 tháng đầu theo nội 

dung Công văn số 298/UBND ngày 17/6/2021 của UBND phường Ninh Hà về việc 

sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2021. 

Bên caṇh đó, đồng chí Nguyễn Minh Nhật - Chủ trì cuộc họp thống nhất 

với ý kiến chỉ đaọ của đồng chí Võ Thanh Trọng - PCT.UBND phường, cụ thể: 

2. Đồng chí Võ Thanh Trọng 

a) Văn hóa thông tin 

- Phối hợp Đài truyền thanh tuyên tuyền các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19, kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6. Nắm bắt nội dung thông 

tin tuyên truyền của Đài truyền thanh trong tuần báo cáo tại giao ban đầu tuần. 

- Xây dựng Kế hoạch tham gia giải bóng đá U 13 do thị xã tổ chức. 

- Phối hợp các ngành có liên quan, TDP thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở 

các địa điểm kinh doanh dịch vụ internet chấp hành nghiêm. 

b) Đài truyền thanh 

 - Kiểm tra, thống kê các cụm loa bị hư, hỏng đề xuất sửa chữa. 

c) Lao động thương binh xã hội 

- Rà soát thân nhân đối tượng liệt sĩ Lê Do, hoàn tất hồ sơ gửi về Sở Lao 

động thương binh & xã hội và Phòng Lao động Thương binh & xã hội. 

d) Trạm y tế phường 

+  Tiếp tục quản lý chặt chẽ, theo dõi, giám sát kịp thời, thường xuyên các 

trường hợp từ vùng dịch về địa phương và các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Phân 

công  cán bộ, nhân viên trạm quản lý hồ sơ, theo dõi, giám sát y tế. 

+Nắm chắc đối tượng, khẩn trương tham mưu lấy mẫu,tham mưu Ủy ban 

nhân dân phường ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà và Thông báo hoàn 

thành cách ly theo đúng quy định. 

+ Củng cố nội dung hồ sơ, sổ sách lưu trữ phục vụ tốt công tác kiểm tra của 

Đoàn kiểm tra Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa. 

+ Phối hợp với các TDP triển khai diệt bọ gậy theo Kế hoạch. 
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Trên đây là kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 21/6/2021, 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, HT.        

  
                                       

                                                                                                 Nguyễn Minh Nhật 
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