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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn
tại cuộc họp giao ban ngày 30/7/2018

Ngày 30/7/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 31. Sau
khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ
tuần 30,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. Chi cục thuế
Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quậntham mưu UBND quận tổ
chức Hội nghị 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” (dự kiến chiều
ngày 06/8/2018).
2.Công an quận
a) Tham mưu UBND quận chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị
chu đáonội dung buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra công tác Bí mật Nhà nước
thành phố vào ngày 01/8/2018.
b) Tham mưu UBND quận tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động
các mô hình quản lý về An ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Phòng Nội vụ
a) Tham mưu UBND quận họp xử lý kỷ luật trước ngày 03/8/2018 đối với
các cán bộ, công chức theo Quyết định số 26-QĐ/UBKTQU ngày 23/7/2018 và
Quyết định số 27-QĐ/UBKTQU ngày 23/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy,
đồng thời tham mưu UBND quận có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật tổ chức họp xử lý kỷ luật đối với
viên chức theo Quyết định số 28-QĐ/UBKTQU ngày 23/7/2018 của Ủy ban
Kiểm tra Quận ủy.

b) Tham mưu UBND quận văn bản báo cáo Thường trực Quận ủy về việc
bố trí công tác đối với đồng chí Thái Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ
quận sau khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái.
4. Liên quan đến tình hình mua sắm bàn ghế và tài sản cho ngành giáo
dục phục vụ năm học 2018 - 2019
Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương liên hệ các phòng nghiệp vụ của
Sở Tài chính thực hiện các thủ tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt và đấu
thầu để kịp phục vụ năm học mới 2018 - 2019.
5. Về công tác quản lý công viên thanh niên phường Khuê Trung
a) Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận báo cáo tổng hợp các văn
bản chỉ đạo của thành phố, xác định khối lượng, kinh phí liên quan đến công tác
quản lý, vận hành công viên thanh niên và những kiến nghị, đề xuất, báo cáo
UBND quận trình Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND quận trước ngày
06/8/2018.
b) Trước mắt giao UBND phường Khuê Trung đảm bảo an ninh trật tự;
Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ đảm
bảo vệ sinh môi trường tại công viên thanh niên Khuê Trung.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
a) Tham mưu UBND quận văn bản báo cáo Thường trực Quận ủy đề xuất
giải quyết 09 hồ sơ liên quan đến việc giao đất không đúng đối tượng cho quân
nhân Sư đoàn 375.
b) Tham mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố bổ sung 30 Quyết
định cho chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 hoàn
thành trước ngày 10/8/2018.
c) Tham mưu UBND quận rà soát báo cáo tổng hợp kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 trên địa bàn quận, báo cáo trước ngày 06/8/2018.
d) Rà soát, báo cáo cụ thể từng trường hợpmua đất rẻo (hợp thửa được hay
không), hoàn thành trước ngày 03/8/2018.
7.Liên quan đếnviệc cho thuê đất để tư nhân đầu tư xây dựng sân
bóng đá mini của UBND phường Hòa Phát
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Hòa Phát
kiểm tra nguồn gốc đất.
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b) Phòng Quản lý đô thị phối hợp UBND phường Hòa Phát hướng dẫn nhà
đầu tư lập thủ tục phê duyệt 1/500, tham mưu UBND quận trình UBND thành
phố. Đồng thời, sau khi có phê duyệt của UBND thành phố, giao UBND phường
Hòa Phát xây dựng Phương án liên kết đầu tư trình UBND quận.
Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo để các ngành, đơn vị liên
quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
-TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- CT, PCT UBND quận;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ;
- LĐVP HĐND và UBND quận;
- UBND các phường;
- Chuyên viên Tổng hợp;
- Lưu: VT, Tri 20.
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