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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 huyện Phong Điền 

  

 Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, 

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 huyện 

Phong Điền. 

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; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện Phong Điền và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền 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 

huyện Phong Điền từ đầu năm đến nay; 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; 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 huyện Phong Điền đã 

cơ bản thực hiện tốt. Bên cạnh những quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế 

trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là công tác bảo hiểm y tế (đến ngày 11 

tháng 9 năm 2017 chỉ đạt 63,10%), phòng chống dịch sốt xuất huyết (tăng 72 cas 

so với cùng kỳ), tay chân miệng (tăng 24 cas so với cùng kỳ)...  

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực nêu trên, 

đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

quan tâm thực hiện tốt các công việc cụ thể như sau: 
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1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thực hiện các công việc sau: 

a) Về công tác chuẩn bị Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền và phát 

triển du lịch Phong Điền 

- Thống nhất về nội dung chương trình Ngày hội du lịch sinh thái 

Phong Điền hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27/9. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt công 

tác tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền với các nội dung cụ thể sau:  

+ Rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động, trong đó, cần lắng nghe ý kiến 

góp ý nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia, hưởng ứng các hoạt 

động để tạo không khí sôi nổi. 

+ Tăng cường công tác quảng bá về Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền 

qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, mạng 

xã hội. 

+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình 

tổ chức các hoạt động, đặc biệt là các giải thi đấu thể dục thể thao như bơi vượt 

sông… 

- Tăng cường công tác vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động 

trong khuôn khổ của Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền. 

- Nghiên cứu xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã và quy hoạch vùng du 

lịch sinh thái… được hỗ trợ bằng nguồn vốn của ngân hàng chính sách để giảm 

nghèo bền vững và phát triển du lịch. 

- Nghiên cứu thực hiện mô hình du lịch cộng đồng (học tập kinh nghiệm 

từ mô hình du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn, quận Bình Thủy): mở rộng điểm du 

lịch vườn, phối hợp với các công ty du lịch lữ hành, xây dựng homestay… 

b) Về công tác phòng chống dịch bệnh và bảo hiểm y tế 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 07 tháng 3 

năm 2017 của Huyện ủy Phong Điền về việc phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở; 

định kỳ báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện. 

- Tổ chức đợt ra quân cao điểm từ 01 đến 02 tuần vào đầu tháng 10 để 

tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: bảo hiểm y tế, phòng chống 

dịch bệnh, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, vệ sinh môi trường… Trong đó, 

cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân và huy động mọi tầng lớp 

Nhân dân cùng tham gia thực hiện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch sốt xuất huyết bằng các biện pháp như: Biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ bướm, 

tờ gấp tuyên truyền… 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường 

học trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện tăng cường trách nhiệm trong công tác đào 

tạo, luân chuyển cán bộ, đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn. 

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

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

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống loa truyền 

thanh; tủ sách pháp luật; café pháp luật; duy trì việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ 

pháp luật định kỳ hàng tháng… 

- Biên soạn tài liêu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần ngắn 

gọn, dễ hiểu; trong đó, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có thể 

gửi trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức bằng thư điện tử (mail)… 

- Phân cấp thẩm quyền thực hiện công tác hòa giải theo quy định; đồng 

thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, hòa giải viên, tổ hòa giải trong 

công tác hòa giải ở cơ sở.  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều 

hình thức như: Hội thảo, hội thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luật, tuyên truyền cổ 

động trực quan…  

- Báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc nếu có về kinh phí thực 

hiện hòa giải ở cơ sở, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 

 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 

 - Quan tâm thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói 

giảm nghèo bền vững. 

- 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 hỗ trợ, giúp đỡ, 

thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định. 

đ) Về dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ và Hội thảo 

“Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa” 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề còn 

tồn đọng, tạo điều kiện sớm khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử Lộ Vòng 

Cung Cần Thơ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu 

phương án tổ chức Hội trại cho đoàn viên, thanh niên tại Lộ Vòng Cung hoặc xã 

Trường Long, có sự tham gia của các đoàn thể trong và ngoài huyện, dự kiến 

được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các công việc sau: 

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm các 

gia đình liệt sĩ, đặc biệt là các gia đình có liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến 
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công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. 

b) Hỗ trợ kết nối các công ty du lịch, lữ hành đến làm việc với các nhà 

vườn và các điểm du lịch trên địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch huyện 

Phong Điền. 

3. Các Sở, Ban ngành thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ 

huyện Phong Điền hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trước tháng 12 

năm 2017 để thật sự xứng đáng với danh hiệu “Huyện nông thôn mới”. 

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); 

- VP. UBND TP (3BCDE); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, ĐPQ 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thành Sích 
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