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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực  

UBND quận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chương trình An sinh xã hội, An toàn thực phẩm  

Ngày 18/7/2018, đồng chí Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND quận chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Tổ Chỉ đạo triển khai thực thực hiện 

Chương trình An sinh xã hội (ASXH), An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn 

quận (gọi tắt là Tổ Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có UBMTTQVN và các ban, 

ngành đoàn thể và UBND các phường (vắng các Ban trong Tổ chỉ đạo và các 

ngành, địa phương: Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Tư 

pháp; Hội Nông dân quận, phường Khuê Trung).  Sau khi nghe ý kiến phát biểu 

của các thành viên dự họp, đồng chí Trần Văn Phi - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND quận đã kết luận như sau: 

Trong 6 tháng qua, công tác ASXH, ATTP được thực hiện hiệu quả: Công 

tác chăm lo người nghèo, có công cách mạng, chương trình chăm sóc trẻ em, 

khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; công tác quản lý, giám sát 

ATTP từ quận đến phường; các mô hình quản lý; văn hóa thể thao ngày càng đa 

dạng, khởi sắc mới; công tác phối hợp giữa UBMTTQVN quận, các đoàn thể 

quận và phường ngày càng chặt chẽ, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế như: 

Một số đơn vị địa phương không thực hiện đúng thời gian báo cáo  cho các cơ 

quan thường trực; tình trạng buôn bán xung quang chợ, chợ tạm, chợ cóc vẫn 

còn; thực hiện công khai xuất xứ hàng hóa chưa hiệu quả; công tác quản lý các 

điểm nấu ăn di động còn bất cập,…Vì vậy, để đảm bảo trong thời gian đến thực 

hiện hiệu quả công tác ASXH, ATTP, đề nghị các ngành, đơn vị và UBND các 

phường thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị các thành viên Tổ Chỉ đạo 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo chương trình ASXH, ATTP về Cơ 

quan Thường trực đúng thời gian và mẫu qui định.  

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 05/3/2018 của 

UBND quận về thực hiện Chương trình ASXH năm 2018 và Kế hoạch số 

357/KH-UBND ngày 20/3/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc thực hiện 

công tác đảm bảo ATTP năm 2018. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với UBMTTQVN quận theo dõi tiến độ sửa chữa nhà hộ nghèo 

hoàn thành trước tháng 9/2017 và thực hiện theo dõi sửa chữa nhà chính sách 

hoàn thành trong tháng 7/2017. 

- Tiếp tục theo dõi và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình an 

sinh xã hội của các ngành, đơn vị và UBND các phường. 
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3. Phòng Y tế và Phòng Kinh tế 

- Căn cứ Công văn số 1289/UBND-KGVX ngày 06/2/2018 của UBND 

thành phố về thống nhất điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện công tác 

ATTP, Phòng Y tế phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận văn bản 

hướng dẫn các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường thực hiện, hoàn 

thành trước ngày 02/8/2018. 

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra, giám sát và tập 

huấn các điểm nấu ăn di động.   

- Tập trung kiểm tra công tác đảm bảo ATTP theo định kỳ. 

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo ATTP của các cơ sở thuộc ngành quản 

lý, nhất là công tác hậu kiểm. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện tuyên truyền ATTP, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009, 

Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009 của Thành ủy về hỗ trợ hộ đặc biệt 

nghèo, trẻ em hư, bỏ học, vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình 

trong năm học mới 2017 - 2018. 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh đảm bảo khai 

giảng năm học 2017-2018 đúng qui định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp UBND phường Hòa An kiểm tra, đề xuất UBND quận việc di 

dời tập kết rác tại điểm chợ phường Hòa An, hoàn thành trong tháng 8/2018. 

- Phối hợp với Xí nghiệp Môi trường và UBND các phường không để tình 

trạng rác thải sinh hoạt ở khu dân cư. 

6. Ban Quản lý các chợ 

- Tăng cường kiểm tra các hộ tiểu thương và kinh doanh trong chợ. 

- Tuyên truyền qua Loa Phát thanh của chợ đối với những cơ sở đã nhắc 

nhở lần 3 và danh sách các cơ sở kinh doanh đảm bảo ATTP. 

- Duy trì và tiếp tục xây dựng các mô hình điểm (Chợ Cẩm Lệ, Chợ cá 

đồng phường Hòa Xuân, Chợ Hòa An, Chợ Hòa Cầm), tiếp tục quản lý ATTP 

các chợ trên địa bàn quận. 

7. UBND các phường 

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Trang Thông tin điện tử phường 

đối với những cơ sở thức ăn đường phố đã nhắc nhở lần 3 và danh sách các cơ 

sở kinh doanh đảm bảo ATTP. 

- Tiếp tục tuyên truyền “Thành phố 4 an” ở các khu dân cư với nhiều khẩu 

hiệu tương ứng với từng chương trình: pa nô, băng rôn,… 

- Hoàn thành sửa chữa nhà chính sách trong tháng 7/2017, sửa chữa nhà 

hộ nghèo trước tháng 9/2018. 

- Phối hợp Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát và tập huấn các điểm 

nấu ăn di động. 
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- Tập trung xây dựng các mô hình điểm mới và tiếp tục duy trì các mô 

hình đã có về chương trình “Thành phố 4 an”: Phường Khuê Trung triển khai 

tuyến đường Tố Hữu là đường thức ăn đường phố kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng 

Tuyến Phố ẩm thực đêm phục vụ du lịch; phường Hòa Xuân xây dựng Chợ 

phiên chợ cá đồng ở chợ Hòa Xuân; phường Hòa Phát xây dựng mô hình 4 trong 

1 (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí - trợ cấp một lần 

và giấy ủy quyền hoặc văn bản thỏa thuận (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều 

thân nhân). 

- Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm ATTP đối với các Nhóm trẻ gia đình, 

các cơ sở thức ăn đường phố, các điểm nấu ăn di động và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo Tổ Kiểm tra Qui tắc đô thị phường thường xuyên kiểm tra và xử 

lý nghiêm các điểm bán hàng rong tại cổng các trường học, xung quanh chợ. 

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý không để tình trạng rác thải sinh hoạt ở 

khu dân cư. 

- Chuẩn bị các hoạt động “Tết đến với mọi nhà” yên bình và đầy đủ. 

8. Trạm Chăn nuôi và Thú y quận 

Tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm trên địa bàn quận. 

9. Đội Quản lý thị trường số 9 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng nháy, hàng kém 

chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lưu thông trên địa bàn quận, bình 

ổn giá cả thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. 

10. Đề nghị UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận 

- Tiếp tục duy trì 02 phường: Khuê Trung và Hòa Thọ Đông là 2 phường 

đô thị văn minh có đảm bảo tiêu chí ATTP, trong năm 2018 tiếp tục xây dựng 2 

phường Hòa An và Hòa Phát theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện công tác giám sát ATTP theo kế hoạch. 

Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo cho các ngành, đơn vị liên 

quan và UBND các phường biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực Quận ủy; 

- Thường trực HĐND quận; 

- CT, PCT UBND quận (A Phi);    
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể; 

- Ban KT-XH HĐND quận; 

- Các thành viên Tổ Chỉ đạo; 

- Văn phòng HĐND và UBND quận; 
-  UBND 6 phường;                             

- Lưu: VT, TH(Nga). 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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