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THÔNG BÁO 

Ý kiến Kết luận của bà Cao Thị Hồng Gấm 

 Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị sơ kết công tác  

tháng 3 và triển khai kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống ISO năm 2021 

 

  

Ngày 14/4/2021, tại phòng họp trực tuyến Văn phòng Thị ủy và HĐND - 

UBND thị xã, bà Cao Thị Hồng Gấm Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị 

sơ kết tình hình công tác tháng 3, triển khai kế hoạch tiếp tục duy trì áp dụng và cải 

tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 và báo cáo công tác Dân vận chính quyền quý I năm 2021. 

 Tham dự Hội nghị có: Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; thành viên UBND thị xã; Chi cục Thống kê; 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị 

xã; Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách hệ thống ISO các xã, phường. 

   Sau khi nghe đại diện Văn phòng Thị ủy và HĐND - UBND thị xã thông 

qua kết quả công tác tháng 3 và quý I; triển khai kế hoạch tiếp tục duy trì áp dụng 

và cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống ISO; cơ quan Tổ chức - Nội vụ thông 

qua báo cáo công tác Dân vận chính quyền quý I; ý kiến thảo luận của đại biểu dự 

hội nghị, bà Cao Thị Hồng Gấm Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu Kết luận chỉ 

đạo như sau: 

 1. Về thực hiện chỉ phát triển doanh nghiệp, các xã, phường báo cáo khó 

khăn trong việc vận động, mặt khác các hộ kinh doanh cũng không muốn phát triển 

lên doanh nghiệp do vướng mắc nhiều thủ tục. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu được tỉnh 

giao, do đó đề nghị các ban, ngành thị xã cần tăng cường phối hợp hỗ trợ cho các 

địa phương tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu trên giao. 

 2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao kiểm tra, thuê đơn vị 

sửa chữa hệ thống loa không dây trên địa bàn thị xã đảm bảo thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tuyên 

truyền về công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

 3. Việc đầu tư nâng cấp Trạm Y tế và bổ sung nhân sự cho Trạm y tế xã Dân 

Thành. Ủy ban nhân dân thị xã sẽ trao đổi với Trung tâm Y tế thị xã bố trí nhân sự 

để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân việc đầu tư nâng cấp Trạm y 

tế sẽ đề nghị Sở y tế tỉnh Trà Vinh kiểm tra thực hiện. 



 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cơ quan Kiểm tra – 

Thanh tra thị xã tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh các quy trình thủ tục xử lý 02 hộ 

ông Truyền và ông Trường phường 2 (hoàn thành trong tuần); tiếp tục phối hợp 

UBND xã Trường Long Hòa rà soát lại các trường hợp cấp đất cho hộ dân xung 

quanh khu vực chợ Trường Long Hòa theo kết luận thanh tra số 01. 

 5. Phản ánh của các địa phương về tình hình vệ sinh môi trường; lấn chiếm, 

sử dụng đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển liên quan đến Công ty Nguyễn 

Gia, Ủy ban nhân dân thị xã đã thành lập tổ công tác xác minh, làm việc với các tổ 

chức có liên quan, sau khi có kết quả sẽ báo cáo Thường trực Thị ủy để có chủ 

trương xử lý. 

 6. Giao Phòng Y tế trao đổi với Trung tâm Y tế thị xã về việc hỗ trợ khám 

sức khỏe cho lực lượng tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường và Đại 

hội thể dục thể thao cấp thị xã. 

 7. Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu cắm biển hạn chế tốc độ trên tuyến 

đường Hương lộ 81 đoạn chợ Dân Thành để đảm bảo an toàn giao thông theo kiến 

nghị của Công an thị xã Duyên Hải. 

 8. Giao Phòng Kinh tế tiếp tục tham mưu thực hiện các mô hình chuyển đổi 

quản lý chợ; phối hợp các địa phương quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa 

nông sản; nghiên cứu sản xuất, chế biến các sản phẩm hàng hóa từ nguyên liệu 

hàng nông sản để tăng giá trị sản xuất; phối hợp, hỗ trợ các địa phương chọn, xây 

dựng và được công nhận sản phẩm OCoop; đề xuất giải pháp quản lý tốt tình hình 

nuôi thủy sản lồng, bè trên các tuyến sông. 

 9. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các xã, phường 

làm việc với Bưu điện thị xã Duyên Hải, triển khai thực hiện việc chi trả chế độ trợ 

cấp cho các đối tượng chính sách, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

dân. 

 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng trường Chu Văn An đạt 

chuẩn quốc gia; chỉ đạo các trường tổ chức tốt kỳ thi học kỳ II năm học 2020-2021 

và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

 11. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin 

kịp thời đăng tải các chủ trương chỉ đạo của Thường trực UBND thị xã lên trang 

tin điện tử địa phương; phối hợp tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao thị xã năm 

2021; phối hợp hỗ trợ các địa phương thực hiện nâng chất các tiêu chí Văn hóa-

Nông thôn mới; quan tâm phát triển các tua du lịch cộng đồng. Tập trung thực hiện 

công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

 12. Bộ phận một cửa thị xã và đơn vị phường 1, phường 2 tăng cường hướng 

dẫn các tổ chức và công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến nhằm nâng tỷ lệ hồ sơ phát 

sinh, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn. 

 13. Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện các giải pháp thực 

hiện kế hoạch giảm nghèo; nắm, quản lý tốt trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, 



kịp thời nắm bắt những thông tin trên địa bàn; thực hiện đảm bảo quy trình, các 

bước công tác bầu cử; quan tâm chỉ đạo công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, phường 

kiểm tra thực hiện tốt công tác chứng thực; tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện 

kế hoạch thực hiện mô hình chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm; kiểm 

tra thực địa và quản lý tốt đất công trên địa bàn. Tâp trung thực hiện công tác cải 

cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã tại hội nghị sơ kết công tác tháng 3 và triển khai kế hoạch tiếp tục 

duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và báo cáo công tác Dân vận chính 

quyền quý I năm 2021, Văn phòng Thị ủy và HĐND - UBND thị xã thông báo đến 

Thủ trưởng các ban, ngành thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nắm, 

tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.TXU, TT.HĐND Thị xã (b/c); 

- CT, các PCT. UBND thị xã (b/c); 

- Các ban, ngành thị xã (t/h); 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- Lưu: VT, NC (chí). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Nhựt 
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