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UBND QUẬN CẨM LỆ
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29 /TB-VP

Cẩm Lệ, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn
tại cuộc họp giao ban ngày 28/5/2018
Ngày 28/5/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 22. Sau
khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ
tuần 21,dự kiến nhiệm vụ trong thời gian đến,ý kiến phát biểu của các ngành, đơn
vị liên quan và của các Phó Chủ tịch UBND quận.Chủ tịch UBND quận Lê Văn
Sơn đã kết luận như sau:
1. Các ngành, đơn vị thuộc UBND quận
Căn cứ Thông báo số 27/TB-VP ngày 17/5/2018 về Kết luận của Phó Chủ
tịch Thường trực UBND quận Trần Văn Phi về xây dựng Báo cáo sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, đề nghị các
ngành, đơn vị thuộc UBND quận khẩn trương xây dựng báo cáo của ngành, đơn
vị báo cáo UBND quận đúng thời gian quy định (Báo cáo sơ kết giữa nhiệm gửi
Văn phòng HĐND và UBND quận trước ngày 01/6/2018; Báo cáo 05 Đề án thực
hiện Chương trình hành động số 03-CTr/QU ngày 03/11/2015 của Quận ủy gửi
Ủy viên UBND quận trước ngày 05/6/2018).
2. Liên quan đến điểm 11.5 tại Thông báo số 63/TB-UBND ngày
15/5/2018 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố
tại cuộc họp ngày 08/5/2018
a) Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận bổ sung danh mục
chuẩn bị đầu tư và kế hoạch vốn để thực hiện 02 dự án: Trung văn hóa thể thao
phường Khuê Trung và Khu vực quy hoạch công viên cây xanh tại khu vực chân
cầu Cẩm Lệ, báo cáo UBND quận để trình Thường trực HĐND quận cho ý kiến
chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND quận.
b) Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận thực hiện công tác
chuẩn bị đầu tư 02 dự án: Trung văn hóa thể thao phường Khuê Trung và Khu
vực quy hoạch công viên cây xanh tại khu vực chân cầu Cẩm Lệ.
3. Phòng Kinh tế
a) Rà soát vệch đất từ Tam Giang Thánh Điện đến Quốc Lộ 1A - phường
Hòa Xuân, tham mưu UBND quận văn bản báo cáo đề xuất UBND thành phố
cho phép kêu gọi đầu tư du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm.
b) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND quận Phương
án bổ sung vốnđầu tư 6 tháng cuối năm 2018 để triển khai thực hiện Đề án “Phố
ẩm thực” trên tuyến đường Thăng Long, trình Thường trực HĐND quận cho ý
kiến chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND quận.

c) Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án "Quy hoạch phát triển sản xuất kết hợp
du lịch trải nghiệm tại vùng rau La Hường” tại cuộc họp Ủy viên UBND quận
tháng 6/2018.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND quận trình
Thường trực HĐND quận bổ sung danh mục 6 tháng cuối năm 2018 liên quan
đến việc tạm ứng kinh phí đền bù giải tỏa dự án Khu Lăng mộ Thái Thị Bôi.
5. Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận
Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dự án đường Giao thông nội thị
liên quan đến chênh lệch về độ cao công trình nhà và đường, báo cáo UBND
quận trước ngày 15/6/2018.
6. Liên quan đến thi tuyển viên chức sự nghiệp của Ban Quản lý các
dự án Đầu tư - Xây dựng quận và Ban Quản lý các chợ
Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận và Ban Quản lý các chợ
phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch thi tuyển của đơn vị, báo cáo
UBND trước ngày 15/6/2018.
7. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận
Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận văn bản báo
cáo Thường trực Quận ủy liên quan đến vụ việc ông Chu Văn Hoàng - phường
Hòa An.
8. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận văn bản báo cáo UBND
thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến địa điểm đầu tư siêu thị
Coopmart tại quận.
b) Theo dõi, báo cáo tiến độ giải tỏa các dự án trên địa bàn quận, đặc biệt
là các dự án trọng điểm, quan trọng theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
11/8/2016 của HĐND thành phố.
c) Chuẩn bị nội dung phục vụ họp Ủy viên UBND quận định kỳ tháng
6/2018.
d) Xếp lịch tiếp dân các dự án trên địa bàn quận.
Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo để các ngành, đơn vị liên
quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
CHÁNH VĂN PHÒNG
-TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- CT, PCT UBND quận;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- LĐVP HĐND và UBND quận;
- UBND các phường;
- Chuyên viên Tổng hợp;
- Lưu: VT, Tri 20.
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