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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm 

tại buổi kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công  

tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề,  

giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục  

pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa,  

văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng 

  

 Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm chủ trì buổi 

kiểm tra công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác chính sách 

đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa 

đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác 

xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng. 

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội 

thành phố, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cái Răng báo cáo 

kết quả thực hiện công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác 

chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết 

việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận 

Cái Răng; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm kết luận như sau: 

Đến thời điểm hiện tại, nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế, phòng chống 

dịch bệnh, bảo hiểm y tế; công tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt 

sĩ; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng đời sống văn hóa, 

văn minh đô thị trên địa bàn quận Cái Răng đã cơ bản thực hiện tốt. Để đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực nêu trên, đề nghị Ủy ban 

nhân dân quận Cái Răng và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện 

tốt các công việc cụ thể như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Cái Răng thực hiện các công việc sau: 

a) Về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh 

Chỉ đạo Phòng Y tế quận thực hiện các công việc sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm 

tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là tại các 
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khu công nghiệp, trường học trên địa bàn và Chợ nổi Cái Răng; kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế và Cộng tác viên y tế tăng cường trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người 

dân và thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

- Phối hợp với Công an quận quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện và hỗ 

trợ thuốc methadone điều trị cho đối tượng nghiện trên địa bàn; đồng thời, vận 

động đối tượng nghiện đến cơ sở cai nghiện ma túy Tấn Hưng để được hỗ trợ 

cai nghiện bằng thuốc đông y. 

b) Về công tác bảo hiểm y tế 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu 

đã đề ra trong tháng 11 năm 2017; trong đó, cần quan tâm chỉ đạo một số địa 

phương thực hiện còn yếu như: Phường Phú Thứ, phường Hưng Phú. 

- Thực hiện kê khai bảo hiểm y tế đúng theo mẫu DK01. 

c) Về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và xây dựng đời sống văn hóa, 

văn minh đô thị  

- Xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất Di tích Đình Thường Thạnh; 

đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp xây dựng không 

phép, trái phép trên địa bàn. 

- Cấm buôn bán dọc tuyến đường giữa Hiệp Thiên Cung và Khu di tích 

trận đánh Lê Bình nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”… tại các khu di tích, các công 

trình tưởng niệm trên địa bàn. 

- Quan tâm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy Chợ nổi Cái Răng 

bằng những công việc cụ thể như: 

+ Khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo Nhà kho nông trường 

sông Hậu vừa tiếp nhận hoặc mời nhà đầu tư cải tạo thành địa điểm chuyên cung 

ứng các mặt hàng nông sản sạch, xây dựng đài quan sát để nhìn toàn cảnh chợ 

nổi, đảm bảo an toàn. 

 + Thành lập “Bộ phận giám sát” thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động 

chợ nổi. 

+ Quan tâm chăm lo y tế, giáo dục cho con em các hộ tiểu thương kinh 

doanh, buôn bán tại chợ nổi (thương hồ). 

- Tạo điều kiện phát triển kinh tế vườn, xây dựng homestay, cung ứng các 

mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho thị trường… góp phần phát triển du lịch. 

- Qua sự việc mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến giết người trên địa bàn 

phường Thường Thạnh, Đảng bộ, chính quyền phường Thường Thạnh và các cơ 
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quan, đơn vị có liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên 

truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở; đồng thời, phải nắm chặt tình hình địa 

phương trong thời gian tới. 

- Phấn đấu xây dựng phường Lê Bình đạt tiêu chuẩn của phường văn 

minh đô thị để được xem xét, công nhận trong tháng 11 năm 2017. 

- Phát động đợt ra quân cao điểm tập trung thực hiện các công việc như: 

vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông… 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các công việc sau: 

+ Khẩn trương hoàn thành việc trang trí, trưng bày hiện vật, trồng cây 

xanh tại Khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch 

Ông Cửu năm 1968 nhằm chuẩn bị tốt cho Lễ khánh thành, dự kiến sẽ tổ chức 

vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. 

+ Kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác trùng tu Di tích Đình Thường Thạnh. 

d) Về công tác chính sách đối với gia đình thương binh - liệt sĩ; công tác dạy 

nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo 

- Tổ chức đào tạo, dạy nghề cho lao động địa phương nhằm cung ứng lao 

động cho các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, góp phần ổn định đời sống 

cho Nhân dân. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình đời sống của gia đình thương binh - liệt 

sĩ, gia đình người có công với nước trên địa bàn; kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp 

đỡ đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chế độ chính sách quy định. 

- Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận hướng 

dẫn thủ tục vay vốn để cải tạo vườn, phát triển du lịch, buôn bán trên chợ nổi… 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. 

đ) Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

Chỉ đạo Phòng Tư pháp quận thực hiện các công việc sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán 

bộ, Đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với Đài Truyền 

thanh quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ 

thống loa truyền thanh; duy trì việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật định 

kỳ hàng tháng; biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật, gửi trực tiếp đến cán 

bộ, công chức, viên chức bằng thư điện tử (mail)… 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống 

trường học, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông bằng nhiều 

hình thức như: Lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật trong buổi chào cờ 

thứ Hai hàng tuần, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… 

- Phối hợp với Công an quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh 

các trường học trên địa bàn. 
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- Định kỳ kiểm tra, rà soát công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện 

những mặt còn hạn chế để khắc phục; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra về 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Giao Bảo hiểm xã hội thành phố tổng hợp kết quả thực hiện bảo hiểm y 

tế của các quận, huyện vào cuối tháng 11 năm 2017; cung cấp thông tin cho các 

cơ quan báo, đài để biểu dương những địa phương, đơn vị thực hiện tốt và phản 

ánh những địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ 

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm đến các đơn vị biết, 

tổ chức thực hiện./.  
  

Nơi nhận:  
- Như thành phần họp; 

- CT, các PCT UBND TP (1ABD); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- VP. UBND TP (3CE); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, ĐPQ 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thành Sích 
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