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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn
tại cuộc họp giao ban ngày 29/10/2018
Ngày 29/10/2018, UBND quận tổ chức họp giao ban định kỳ tuần 44. Sau
khi nghe Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ
tuần 43, 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 chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch UBND thành
phố
a) Văn phòng HĐND và UBND quận phối hợp các ngành, đơn vị liên quan
tham mưu UBND quận chuẩn bị nội dung.
b) Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận phối hợp Phòng nghiệp
vụ Sở Xây dựng kiểm tra, có báo cáo đánh giá chất lượng còn lại và công tác quy
hoạch tổng thể Trụ sở làm việc hiện nay của HĐND và UBND quận, để có cơ sở
báo cáo tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố.
2. Liên quan đến công tác đấu thầu dịch vụ công ích môi trường trên
địa bàn quận
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Nội vụ quận xây dựng
dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây
dựng quận thực hiện công tác đấu thầu và điều hành, giám sát việc thực hiện dịch
vụ vệ sinh công ích trên địa bàn quận theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày
07/5/2018 của UBND thành phố trình UBND quận tại của cuộc họp Ủy viên
UBND quận tháng 11/2018 (dự kiến vào ngày 05/11/2018).
b) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính
- Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng và các ngành, đơn vị liên
quan tham mưu UBND quận lập hồ sơ dự toán thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh
môi trường trên địa bàn quận năm 2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm
định trình UBND thành phố phê duyệt.

3. Liên quan đến xin chủ trương đầu tư xây dựng các dự án trên địa
bàn quận của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Newtechco
Trên cơ sở hồ sơ liên quan do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Newtechco
cung cấp, giao Phòng Quản lý đô thị quận tham mưu UBND quận báo cáo UBND
thành phố, Sở Xây dựng xin chủ trương, báo cáo UBND quận trước ngày
15/11/2018.
4. Liên quan đến xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn
Ngọc Đức - phường Hòa Thọ Tây
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên
và Môi trường thành phố tổ chức đo đạc xác định ranh giới các thửa đất tại khu
vực, báo cáo UBND quận trước ngày 15/11/2018. Đồng thời, tham mưu UBND
quận Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành đối với các hộ kinh doanh thuê
đất của ông Nguyễn Ngọc Đức, báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra trước ngày
15/11/2018.
b) Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối
với cán bộ, công chức, viên chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm
tra quy tắc đô thị quận và UBND phường Hòa Thọ Tây theo Kết luận số 1665/KLUBND ngày 11/10/2018 của UBND quận.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu UBND quận ban hành các Quyết định xử lý hành chính và xét
pháp lý hồ sơ đối với các dự án trên địa bàn quận đúng thời gian quy định.
6. Phòng Nội vụ
a) Tham mưu UBND quận thành lập các Tiểu ban, đồng thời chuẩn bị tốt
công tác thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 (dự kiến vào ngày 08 09/11/2018).
b) Phối hợp Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng quận, Ban Quản lý
các chợ rà soát, báo cáo đề xuất Phương án vị trí việc làm của 02 đơn vị. Báo cáo
UBND quận chậm nhất ngày 15/11/2018.
7. Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận
a) Phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận xử lý hành
chính đối với các hộ dân thuộc dự án Phước lý 2, Khe Cạn (dự kiến ngày
13/11/2018).
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b) Chuẩn bị nội dung làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng về công tác quản
lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. Hoàn thành trước ngày 02/11/2018.
8. Ban Giải phóng mặt bằng quận
a) Tiếp tục phối hợp hỗ trợ Phòng Tài nguyên và Môi trường trong quá trình
thực hiện 01 số nhiệm vụ: Dự thảo Quyết định giao đất đối với các trường hợp
được bố trí tái định cư; dự thảo Thông báo thu hồi đất chi tiết và Quyết định thu
hồi đất chi tiết đối với các trường hợp hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất trên địa
bàn quận.
b) Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan
tham mưu UBND quận xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Giải phóng mặt bằng
quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng, UBND các phường.
c) Rà soát các vị trí việc làm đã phân công, báo cáo UBND quận (qua Phòng
Nội vụ) trước ngày 15/11/2018.
d) Rà soát, báo cáo đề xuất kinh phí hoạt động của Ban Giải phóng mặt bằng
quận trong năm 2019, báo cáo UBND quận (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch)
trước ngày 15/11/2018.
9. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Tham mưu UBND quận xây dựng Quy chế xử lý, phát hành và quản lý
văn bản.
b) Chuẩn bị nội dung phục vụ gặp mặt các Doanh nghiệp nợ thuế cao, kéo
dài trên địa bàn quận.
c) 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:
- 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, TH. Tri 20.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng
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