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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp Ủy viên UBND quận và các ngành, đơn vị liên quan 

 

Ngày 08/10/2018, UBND quận tổ chức phiên họp định kỳ Ủy viên UBND 

quận tháng 10/2018. Sau khi nghe các ngành, đơn vị báo cáo nội dung công việc 

thực hiện trong tháng 9/2018; ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND quận và 

của các thành viên tham dự phiên họp. Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn có ý 

kiến kết luận như sau: 

1. Chi cục thuế, UBND các phường 

a) Tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp thu thuế nợ đọng, kế 

hoạch chống thất thu thuế, nhất là thực hiện hiệu quả thu thuế xây dựng tư nhân. 

Phấn đấu đạt trên 10% dự toán giao theo Nghị quyết của Quận ủy và HĐND 

quận. 

b) Chi cục thuế phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu 

UBND quận gặp mặt các Doanh nghiệp nợ thuế cao, kéo dài trên địa bàn quận 

theo Kế hoạch số 1600/KH-UBND ngày 01/10/2018 của UBND quận. 

2. Liên quan đến Đề án phát triển các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ 

giai đoạn 2019 - 2025 

Ban Quản lý các chợ tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh Đề án, báo cáo 

UBND quận trình Thường trực HĐND quận tại kỳ họp cuối năm 2018. 

3. Liên quan đến Phương án tổ chức quản lý và khai thác Công viên 

Thanh niên (Đường Xuân Thủy - phường Khuê Trung - quận Cẩm Lệ) 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận phối hợp Phòng Quản lý đô thị trích 

lục Bảng đồ theo Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND 

thành phố về phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 cải 

tạo cảnh quan Công viên tại đường Xuân Thủy, Cách Mạng Tháng Tám, Lê 

Thanh Nghị và Đặng Xuân Bảng, tham mưu UBND quận hoàn chỉnh Phương án 

tổ chức quản lý và khai thác Công viên Thanh niên, báo cáo UBND quận trước 

ngày 25/10/2018. 
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4. Liên quan đến bổ sung chức năng cho Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 

dịch vụ công ích môi trường quận, tổ chức kiểm tra, thẩm định, xác nhận khối 

lượng về chất lượng của các hoạt động dịch vụ công ích môi trường quận. Trên 

cơ sở đó, giao Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu UBND quận bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi 

trường. Hoàn thành trước ngày 25/10/2018.  

5. Liên quan đến triển khai Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng đất rẻo trên địa bàn 

quận 

Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp Phòng Nội vụ 

tham mưu UBND quận thành lập Tổ công tác phối hợp với UBND các phường 

kiểm tra, rà soát các lô đất trống, đất rẻo, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện. Báo cáo UBND quận trong ngày 20/10/2018. 

6. Liên quan đến khẩu hiệu trang trí tại Hội trường UBND quận 

a) Thống nhất đề xuất của Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận 

đối với nội dung khẩu hiệu: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam treo tại vị 

trí số 1 nhìn từ dưới lên trên sân khấu theo sơ đồ đính kèm tại Công văn số 

611/BQLDA ngày 25/9/2018 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng 

quận. 

b) Đối với các vị trí treo khẩu hiệu 2, 3, 4, 5 Ban Quản lý các dự Đầu tư - 

Xây dựng quận tham mưu UBND quận bố trí khung treo (không có nội dung) để 

chuẩn bị cho các Hội nghị, cuộc họp ... (theo sơ đồ đính kèm tại Công văn số 

611/BQLDA ngày 25/9/2018 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng 

quận).  

c) Giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận chọn đơn vị thiết 

kế tổng thể trang trí Hội trường, báo cáo Lãnh đạo UBND quận trước ngày 

25/10/2018 

7. Ban Giải phóng mặt bằng quận: Chủ động phối hợp Phòng Nội vụ 

tham mưu UBND quận Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và 

Quy chế làm việc của Ban Giải phóng mặt bằng quận. Báo cáo UBND quận trước 

ngày 20/10/2018. 
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8. UBND phường Hòa Xuân: Khẩn trương chỉ đạo Công an phường điều 

tra, xử lý hành vi đốt thùng rác, báo cáo UBND quận trước ngày 20/10/2018.  

UBND quận yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH  

- TT Quận ủy; 

- TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND quận;  
- UBMTTQVN quận và các Đoàn thể quận; 

- Ban Pháp chế; Ban KT-XH HĐND quận; 

- Văn phòng Quận ủy; 

- LĐVP HĐND và UBND quận; 

- Cơ quan quân sự quận; Công an quận; 

- Các ngành, đơn vị thuộc quận; 

- UBND các phường; 

- CVTH; 
- Lưu: VT,TH. Tri.45. 

 

 

 

 

          Lê Văn Sơn  
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