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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã  

tại buổi họp Tổ Công tác của UBND thị xã 
  

 

Ngày 18/8/2022, đồng chí Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì 

cuộc họp để triển khai một số nội dung hoạt động của Tổ Công tác của UBND 

thị xã trong tham mưu giải quyết vụ việc tập trung đông người của một số công 

dân thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo UBND thị 

xã; các thành viên Tổ Công tác của UBND thị xã; Chánh án Tòa án nhân dân, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã; Chủ tịch UBND xã Hòa Phong. Sau 

khi nghe các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND thị 

xã kết luận như sau: 

1. UBND xã Hòa Phong: 

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của Thị 

ủy, UBND thị xã về xử lý việc tập trung đông người của công dân thôn Hòa 

Đam, xã Hòa Phong. 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân không 

tụ tập đông người trái phép, không để bị lợi dụng, lôi kéo gây mất an ninh trật tự 

trên địa bàn và nghiêm cấm việc sử dụng Nhà Văn hóa thôn vào các mục đích 

trái phép. 

- Củng cố, thu thập chứng cứ, kiện toàn hồ sơ để xử lý vi phạm hành 

chính các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, gửi hồ sơ xin ý kiến 

tham gia của các phòng: Tư pháp, Thanh tra và các cơ quan chuyên môn có liên 

quan của thị xã trước 15 giờ 00 phút ngày 19/8/2022.  

- Tổ chức tháo dỡ đối với các rạp do người dân dựng để tụ tập trái phép 

trước cổng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, xong trước ngày 22/8/2022. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã xác minh làm rõ và xử lý những cá nhân 

tự ý cấm người dân tại các địa phương khác đến kinh doanh, buôn bán trên địa 

bàn xã nếu không tham gia việc phản đối dự án. 

2. Các phòng: Tư pháp, Thanh tra và các cơ quan chuyên môn có liên 

quan thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Hòa Phong trong việc hoàn thiện hồ 

sơ xử lý vi phạm hành chính, gửi ý kiến phản hồi với xã trước 8 giờ 00 phút 

ngày 20/8/2022. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp hướng dẫn về nội dung in 

tờ rơi đảm bảo đầy đủ thông tin về chủ trương dự án, các hành vi vi phạm sẽ bị 

xử lý ... để tuyên truyền cho người dân xã Hòa Phong hiểu và thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xác 

minh, kiểm tra việc không thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã 

tại cuộc họp ngày 11.8.2022; đề xuất hủy các danh hiệu thi đua khen thưởng đối 

với tập thể, cán bộ quản lý; xử lý, tham mưu xử lý trách nhiệm của tập thể Ban 

Giám hiệu trường Mầm non xã Hòa Phong theo quy định. 

5. Tổ Công tác kịp thời kiện toàn các thành viên; phân công nhiệm vụ cụ 

thể đối với từng thành viên; thành viên Tổ Công tác báo cáo cụ thể tình hình địa 

bàn, nhiệm vụ phụ trách, đề xuất phương hướng xử lý trước 16 giờ 00 phút hằng 

ngày, gửi Thanh tra thị xã để tổng hợp chung. 

Trên cơ sở kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các thành viên TCT; 

- Đảng ủy, UBND xã Hòa Phong; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vượng 
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