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Số:         /TB-VP Cẩm Lệ, ngày         tháng 7 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn  

tại cuộc họp giao ban ngày 09/7/2018 

 

Ngày 09/7/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 28. Sau 

khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

tuần 27,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. Liên quan đến việc triển khai thực hiện tuyến Phố ẩm thực trên 

tuyến đường Thăng Long - phường Khuê Trung 

a) Phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Khuê Trung tổ chức lấy ý 

kiến của nhân dân trên tuyến đường Thăng Long. 

b) Văn phòng HĐND và UBND quận phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng 

Quản lý đô thị xếp lịch họp báo cáo Lãnh đạo UBND quận về Phương án kiến 

trúc tuyến Phố ẩm thực. 

2. Về triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển sản xuất kết hợp 

du lịch trải nghiệm tại vùng rau La Hường - phường Hòa Thọ Đông 

a) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng tại quận Cẩm Lệ và 

UBND phường Hòa Thọ Đông tham mưu UBND quận cấp lại Giấy Chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi đã hoàn thành dồn điền đổi thửa. 

b) Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng kiểm tra, rà soát các danh 

mục dự án đầu tư tại vùng rau La Hường, báo cáo UBND quận trước ngày 

17/7/2018.   

3. Liên quan đến 08 dự án thu hút đầu tư: Phòng kinh tế tham mưu 

UBND quận chuẩn bị báo cáo tiến độ, vướng mắc, trước khi tổ chức làm việc với 

các Sở ban ngành thành phố.    

4.Liên quan đến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống lụt 

bão năm 2017: Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận tổ chức Hội nghị Tổng kết 

(dự kiến cuối tháng 7/2018). 
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5. Liên quan đến diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Hòa Phát 

a) Đề nghị Thủ trưởng các ngành, đơn vị thuộc UBND quận phân công 

Lãnh đạo cơ quan tham gia giúp UBND phường Hòa phát hoàn thiện các nội 

dung diễn tập theo từng lĩnh vực, hoàn thành báo cáo UBND quận trước ngày 

15/7/2018. 

b) Cơ quan quân sự quận tham mưu UBND quận xếp lịch họp Ban Chỉ đạo 

diễn tập. 

6. Liên quan đến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành 

chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 

a) Đề nghị các ngành, đơn vị thuộc UBND quận, UBND các phường báo 

cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về công tác cải cách hành 

chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo UBND quận (qua 

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND quận) trước ngày 17/7/2018. 

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

phường, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp, tham mưu 

UBND quận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, văn thư lưu 

trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 (dự kiến cuối tháng 7/2018). 

7. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày Đà 

Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Sở Văn 

hóa và Thể thao tham mưu UBND quận chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm 

ngày Đà Nẵng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

b) Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND chủ động liên hệ với Phòng 

chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải khẩn trương thi công cải tạo vỉa hè khu 

vực Nghĩa Trủng Hòa Vang. 

8. Liên quan đến tình hình kinh doanh tại chợ Hòa Phát 

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

độ thực hiện dự án Khu dân cư chợ Hòa Phát (giai đoạn 2). Trong đó, phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo UBND quận xử lý một số vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. 

b) UBND phường Hòa Phát phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận 

thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa 

hè làm nơi buôn bán tại khu vực chợ Hòa Phát, chợ Bồ Quân. Báo cáo UBND 

quận tại cuộc họp giao hàng tuần. 
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c) Chủ tịch UBND phường Hòa Phát có Thông báo đến các hộ dân đã 

được bố trí lô, sạp tại chợ Hòa Phát, nhưng hiện nay vẫn đang buôn bán tại các 

chợ cóc, chợ tạm khẩn trương vào kinh doanh tại chợ Hòa Phát (trong đó, yêu 

cầu các hộ dân trong vòng 15 ngày phải di dời vào chợ Hòa Phát để buôn bán. 

Trường hợp các hộ dân không chấp hành, UBND quận sẽ tiến hành thu hồi các 

quyết định bố trí lô, sạp cho các hộ). 

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu UBND quận tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2018). Báo cáo UBND quận trước ngày 13/7/2017. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợpBan Quản lý các dự án Đầu tư - 

Xây dựng trong công tác kiểm tra tiến độ đầu tư, sửa chữa các công trình vệ sinh 

và thay thế bóng đèn tại các trường học trên địa bàn quận, báo cáo UBND quận 

tại cuộc họp giao tuần. 

11. Phòng Quản lý đô thị: Rà soát cáckiến nghị cử tri liên quan đến an 

toàn giao thông, hạ tầng đô thị; dự án đã công bố nhưng chậm thực hiện; phương 

án di dời mồ mã tại khu dân cư ..., báo cáo UBND quận tổ chức làm việc với các 

Sở ban ngành liên quan thành phố (nếu có).   

12. Chi cục thuế: Tham mưuUBND quận triển khai Quyết định số 

2315/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND thành phố Ban hành Đề án “Chống 

thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng”. 

13. Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng  

a) Tham mưu UBND quận chủ động làm việc với Phòng chuyên môn 

thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến thủ tục thanh toán thực hiện công trình 

nâng cấp mộ chí tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Thọ Tây, báo cáo UBND quận trước 

ngày 12/7/2018. 

b) Khẩn trương kiểm tra tiến độ thi công các công trình trường học, đảm 

bảo khai giảng năm học mới, báo cáo UBND quận tại cuộc họp giao tuần. 

14. Văn phòng HĐND và UBND quận 

a) Tham mưu UBND quận tổ chức Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

b) Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao tham mưu UBND quận văn 

bản báo cáo Thường trực Quận ủy liên quan đến tổ chức Ngày Hội sách năm 

2018. 
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c) Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận văn bản gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường cho ý kiến về kiểm tra hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng tại quận Cẩm Lệ. 

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. 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hoàng 
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