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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 05/11/2018, UBND quận tổ chức phiên họp định kỳ Ủy viên UBND 

quận tháng 11/2018. Sau khi nghe các ngành, đơn vị báo cáo nội dung công việc 

thực hiện trong tháng 10/2018; 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. 

b) Chi cục thuế phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận tiếp tục 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 Phương án tổ chức quản lý và khai thác Công viên 

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

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Quản lý đô thị rà soát, 

thống kê các loại tài sản cố định, lưu động tại Công viên Thanh niên tham mưu 

UBND quận báo cáo UBND thành phố, đồng thời đề xuất thành phố xác định 

phân cấp quản lý tài sản công.  

b) Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận báo cáo đề xuất UBND 

thành phố ban hành quy định về quản lý đối với Công viên Thanh niên.  

c) UBND phường Khuê Trung tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trực thường 

xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại Công viên Thanh niên và tuyên truyền 

đến nhân dân tại khu vực phối hợp tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.  

d) Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ tiếp tục tổ chức thu gom, vệ sinh môi 

trường, kể cả công trình vệ sinh 04 lần/01 tuần. 

3. Liên quan đến bổ sung chức năng cho Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

a) Thống nhất giao 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 
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trường quận. Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

quận khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu trước năm 2019.  

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận báo cáo đề 

xuất UBND thành phố về thành lập Ban quản lý Dịch vụ công ích. Báo cáo 

UBND quận trước ngày 23/11/2018.  

4.  Liên quan đến xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019, có văn bản gửi các đồng chí Ủy viên UBND quận cho ý kiến 

để báo cáo Thường trực HĐND quận và UBND thành phố trước ngày 

05/12/2018. 

5. Liên quan đến tiến độ dự án Cụm Công nghiệp  

a) Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận tham mưu UBND quận 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án Cụm Công nghiệp. 

b) UBND phường Hòa Thọ Tây quản lý không để chôn cất mồ mã tại khu 

vực Đá trắng. 

6. Phòng Nội vụ phối hợp các ngành, đơn vị thuộc UBND quận rà soát 

danh sách các công chức, tham mưu UBND quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ kế toán. Báo cáo UBND quận trước ngày 23/11/2018. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận chuẩn bị kinh phí 

cho công tác tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.   

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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