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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ TRẤN AN PHÚ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số: 23/BC-UBND            Thị trấn An Phú, ngày 14  tháng 03  năm 2018 

 

BÁO CÁO  

Về việc thực hiện công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu  

của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thị trấn An Phú 

 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh 

An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của 

các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện An 

Phú về việc Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện An Phú năm 2018. 

Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú báo cáo, bao gồm như sau: 

A. NỘI DUNG: 

I. Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, 

điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và 

nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan: 

1.Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính: 

Bộ máy Thị trấn An Phú, bao gồm như sau: 

a) Khối Đảng: 

 - Bí thư đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Thao 

 - Phó Bí thư thường đảng ủy thị trấn: Dương Thanh Phong 

 - Phó bí thư + Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Văn Lộc 

 b) Hội đồng nhân dân (HĐND): 

 - Chủ tịch HĐND + Phó Bí thư đảng ủy Thị trấn: Dương Thanh Phong 

 - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn: Trần Thị Hương 

 c) Đoàn thể: 

 - Chủ tịch UBMTTQVN: Trương Tấn Khả 

 - Chủ tịch Hội cựu chiến binh: Nguyễn Văn Dũng 

 - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ: Lê Thanh Thảo 

 - Chủ tịch Hội nông dân: Trương Trường Giang 
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 - Bí Thư thị trấn đoàn: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 d) Ủy ban nhân dân thị trấn: 

 - Lãnh đạo UBND thị trấn: 

 + Chủ tịch UBND thị trấn + Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Lộc 

 + Phó Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Thanh Việt 

 - Các chức danh công chức: 

 + Địa chính, Xây dựng: Lê Trường Hận, Nguyễn Trúc Linh 

 + Tư pháp, Hộ tịch: Huỳnh Cẩm Tú, Huỳnh Hữu Ý 

 + Tài chính kế toán: Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Hiếu 

 + Văn phòng, Thống kê: Nguyễn Thị Liệp 

 + Trưởng Công an thị trấn: Nguyễn Thành Nam 

 + Ban Chỉ uy Quân sự thị trấn: Huỳnh Văn Khưu 

 - Cán bộ không chuyên trách: 20 cán bộ, bao gồm: 

+ Tổ chức Đảng ủy: Nguyễn Thanh Liêm  

+ Tuyên Giáo: Nguyễn Thị Yến Nhi 

+ Văn phòng Đảng ủy: Mai Thị Có Phần  

+ Dân vận: Lê Quốc Việt 

+ Phó Chủ tịch Mặt trận: Nguyễn Trung Hiếu 

+ Phó Chủ tịch Hôi Nông dân: Lê Đăng Khoa  

+ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ: Nguyễn Thị Kim Khanh 

+ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Trương Miền Đông 

+ Phó Bí thư đoàn thị trấn: Nguyễn Trọng Nghĩa   

+ Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Khen  

+ Ủy viên Thường trực mặt trận: Nguyễn Thị Út  

+ Chủ tịch Hội người cao tuổi: Trần Minh Ẩn  

+ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Lê Văn Lên 

+ Cán bộ Nội vụ: Nguyễn Thị Thanh Hằng 

+ Văn thư: Phan Thị Thu Vân 

+ Giao thông, Thủy lợi: Nguyễn Văn Phú 

+ Gia đình - Trẻ em: Nguyễn Thị Bích Tuyền 
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+ Lao động, thương binh và xã hội việc làm: Nguyễn Thị Kim Chi 

+ Môi trường: Nguyễn Hữu Phước 

+ Quản lý truyền thanh thị trấn: Nguyễn Thanh Trường 

 - Trưởng ấp: 

 + Ấp An Hưng: Nguyễn Chí Thinh, Phan Văn Hồng, Đặng Thị Ngọc Dàu 

+ Ấp An Thịnh: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Trọng Thảo 

+ Ấp An Thạnh: Nguyễn Hữu Lên, Đoàn Thái Hùng, Nguyễn Minh Huyền 

2. Thông tin về bản đồ địa giới hành chính: 

Thị trấn An Phú là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện An Phú, tỉnh 

An Giang. 

Vị trí địa lý của thị trấn:  chiều dài toàn Thị trấn An Phú khoảng 5 km. Phía Đông 

giáp xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Lộc; phía Tây giáp xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông; phía 

Nam giáp xã Đa Phước; phía Bắc giáp xã Phước Hưng. 

3. Thông tin về Điều kiện tự nhiên: 

- Dân cư: thị trấn có 3 ấp; dân số 2.929 hộ với tổng số nhân khẩu: 11.718 

người, Mật độ dân số 1435 người/km2. Trong đó, dân số trong độ tuổi lao động 7.582 

người. 

 - Đất đai: Theo thống kê năm 2016, thị trấn An Phú có tổng diện tích đất tự nhiên: 

815,53 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 504 ha;  

- Giao thông: 

+ Đường bộ: Đường tỉnh 957 nằm bờ phía Đông sông Châu Đốc chiều dài 

khoảng 3,2 km, chiều rộng mặt đường khoảng 9m, hiện tại đang được rãi đá trán nhựa 

và cặp Quốc lộ 91c chiều dài 5,7 km. 

+ Đường thủy: Người dân đi lại giao thông thủy chủ yếu là sông Châu Đốc, 

đoạn chảy qua thị trấn An Phú có chiều dài khoảng 3,5 km. 

4. Thông tin về truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng: 

- Truyền thống Văn hóa:  

Dân cư gồm người Kinh chiếm: 97,16%, người, Hoa chiếm 2,79%, chăm 

0,034%.  

Tôn giáo: Phật giáo 762 hộ; Cao đài 173 hộ; PGHH 1.448 hộ; thiên chúa 37 hộ; 

đạo khác 509 hộ 1.720 nhân khẩu. 

- Di tích, danh thắng: thị trấn An Phú có 01 ngôi chùa; 01 Đình Giao Khầu; 01 

Thánh thất Cao Đài; 01 Ban trị sự PGHH. 
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5. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan: 

a) Tiểu sử tóm tắt Ông nguyễn Văn Thao Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy. 
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thao 

Sinh ngày: 1971 

Nơi cư trú: Ấp Bình Di, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật 

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học 

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Ngày vào Đảng dự bị: 26 - 4 - 2002; chính thức: 26 - 4 - 2003 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

- Từ tháng 11 năm 1991 đến năm 1992 là Công an viên xã Vĩnh Lộc, huyện An 

phú, tỉnh An Giang. 

- Từ năm 1992 đến năm 1995 nghỉ việc làm ruộng tại  xã Vĩnh Lộc, huyện An 

phú, tỉnh An Giang. 

- Từ năm 1995 đến năm 1997 là Bí thư xã Đoàn, huyện An phú, tỉnh An Giang. 

- Từ tháng 04 năm 1997 đến tháng 03 năm 2002 công tác tại trạm BVTV huyện 

An Phú. 

- Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 04 năm 2005 Trưởng trạm khuyến nông 

huyện An Phú. 

- Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 01 năm 2006 Phó Trưởng phòng NN – 

PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang 

- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009 Trưởng phòng NN – PTNT 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 04 năm 2011 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

- Từ tháng 05 năm 2011 đến đến tháng 11 năm 2011 Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch 

UBND xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

- Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 09 năm 2012 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

- Từ ngày 26 tháng 9 năm 2012 đến tháng 07 năm 2016 Phó Chủ tịch UBND 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 
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- Từ tháng 08 năm 2016 đến nay Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 

Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của  

Ủy ban nhân dân cấp huyện và tỉnh. 

 b) Tiểu sử tóm tắt Ông Nguyễn Văn Lộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn, 

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn NK 2016 -2021.                    
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc 

Sinh ngày: 21 - 12 -1969 

Nơi cư trú: Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật 

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế luật 

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Ngày vào Đảng dự bị: 25 - 12 - 1992; chính thức: 25 - 12 - 1993 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

- Từ tháng 02 năm 1987 đến tháng 01 năm 1988 là  Học viên trường CAND 

thuộc công an tỉnh An Giang. 

- Từ tháng 01 năm 1988 đến tháng 05 năm 1989 Trinh sát đội lâm thời, phòng 

PA15 Công an tỉnh An Giang 

- Từ tháng 05 năm 1989 đến tháng 08 năm 1991 Thư ký công an thị trấn An 

Phú, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang. 

- Từ tháng 08 năm 1991 đến tháng 06 năm 1996 Phó trưởng công an thị trấn An 

Phú, huyện An Phú, An Giang 

- Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 05 năm 2004 Trưởng công an thị trấn An 

Phú, huyện An Phú, An Giang 

- Từ tháng 06 năm 2004 đến tháng 05 năm 2004 Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch 

UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang 

- Từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 07 năm 2010 Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn 

An Phú, huyện An Phú, An Giang 

- Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2016 Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn 

An Phú, huyện An Phú, An Giang 

- Từ tháng 07 năm 2016 đến nay Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An 

Phú, An Giang 
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Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của  

Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh. 

II. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và 

chế độ, chính sách đối với những lãnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

các đơn vị, địa phương: 

Tất cả cán bộ,  công chức, viên chức đều được hưởng trợ cấp theo quy định 

hiện hành. 

III. Việc tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ 

chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Tính đến ngày 28/02/2018, tình hình tín dụng thị trấn An Phú, bao gồm như sau: 

Tổng số vay tín dụng 20.168 tỷ đồng với số hộ vay 1.139 hộ. Trong đó, nợ quá 

hạn 556 triệu đồng, chiếm 2,75%, Lãi tồn động 492 triệu đồng. 

IV. Thông tin về thế mạnh của địa phương, từng ngành từng lĩnh vực; tiềm 

năng thế mạnh về du lịch; các dịch vụ về du lịch, sản phẩm về du lịch; thông tin 

về sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm 

đặc thù, đặc sản, ẩm thực… của địa phương: 

Thị trấn An Phú có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 

là lĩnh vực giao thương hàng hóa. Nằm trên trục lộ chính tiếp giáp với Camphuchia và 

Thành phố Châu đốc, có các tuyến đường thủy (sông hậu, sông Châu đốc) cho phép 

tải trọng lớn vận chuyển đi các khu vực khác. Là trung tâm hành chính huyện nên thị 

trấn được ưu tiên hơn trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội so với 

các đơn vị khác trong huyện. 

Trong thời gian qua địa phương xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực nên 

đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đặc biệt là 

thị trấn An Phú đã hoàn thành đê bao khép kính được khoảng 400 ha đảm bảo sản 

xuất vụ 3 ăn chắc cho bà con nông dân. 

V. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: 

1. Thực trạng công sở khu hành chính thị trấn: 

Khu hành chính thị trấn được xây dựng trên diện tích 4292,4m2, gồm Trụ sở 

UBND thị trấn, Hội trường. 

Trụ sở khu hành chính thị trấn được xây dựng vào năm 2011, với tổng diện tích 

960m2, gồm 01 tầng chệch và 01 tầng lầu, mỗi tầng có 08 phòng làm việc, 02 hội 

trường. Kết cấu: Vách trụ sở xây tường, nền lót gạch men. Công năng sử dụng còn lại 

khoảng 60%. 

2. Nhu cầu đầu tư xây dựng: 

- Xây dựng trụ sở Công an thị trấn An Phú 

- Láng nhựa hoàn thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND 

thị trấn An Phú. 
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- Nâng cấp cải tạo hội trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y 

tế dự phòng củ) 

B. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thị trấn An Phú là địa bàn đô thị như cuộc sống của người dân còn khặp khó 

khăn, nhưng toàn thể cán bộ và nhân dân thị trấn đưa ra nghị quyết là đến năm 2020 

thị trấn An Phú trở thành đô thị loại 4; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - văn 

hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. 

Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn.  

2. Kiến nghị:  

- Huyện quan tâm hỗ trợ vốn để xây dựng trụ sở Công an; láng nhựa hoàn 

thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND và nâng cấp cải tạo hội 

trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y tế dự phòng củ) 

Trên đây, là báo cáo công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn An Phú./. 

 

 
Nơi nhận:   
- VP.HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và thông tin huyện;                                                                                     

- TT. Đảng ủy; 

- Lưu: VT. 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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